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1.  93.  Έγκριση του κατεπείγοντος της 

Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος 

ως κατεπείγον 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο μ ό φ ω ν α  
 

 Εγκρίνει  το κατεπείγον της 17ης /22-11-2017 

συνεδρίασης του Συμβουλίου της ΔΚ Δράμας διότι, θίγονται 

άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου 

 

 Εγκρίνει  τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων  ως 

κατεπείγοντα : 

 

1. Πρόταση λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς στον 

Δημοτικό Κήπο και στην Πλατεία Ελευθερίας, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα του νέου Νόμου με αριθμό 

4497/2017 (ΦΕΚ 171 τ.Α’ , 13 Νοε 2017) 

2. Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών 

παιδειών (7D virtual reality) 

3. Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών 

παιδειών (Αυτόματος σκιτσογράφος) 

4. Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών 

παιδειών (Ταψί-Παιδικός μύλος) 

5. Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών 

παιδειών (Καρουζέλ-Πίστα συγκρουόμενων – 

Μπαλαρίνα- Ιπτάμενο δρακάκι-Ιπτάμενο αεροπλανάκι-

Αλυσιδάκι) 

6. Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών 

παιδειών (Παγοδρόμιο-Τρενάκι) 

7. Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών 

παιδειών (Παιδικά αλογάκια) 

8. Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών 

παιδειών (Τρενάκι-Γυροσκόποιο-Κερματοφόρα) 

2.  94.  Πρόταση λειτουργίας 

Χριστουγεννιάτικης Αγοράς στον 

Δημοτικό Κήπο και στην Πλατεία 

Ελευθερίας, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα του νέου Νόμου με αριθμό 

4497/2017 (ΦΕΚ 171 τ.Α’ , 13 Νοε 

2017) 

Π ρ ο τ ε ί ν ε ι        ο μ ό φ ω ν α 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη λειτουργία  

Χριστουγεννιάτικης Αγοράς  στον Δημοτικό Κήπο και στην 

Πλ. Ελευθερίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα του νέου Νόμου με 

αριθμό 4497/2017 (ΦΕΚ 171 τ.Α’ , 13 Νοε 2017)  είκοσι (20) 

ημέρες έως 30/12/2017, στα πλαίσια διοργάνωσης της 

«ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2017 - 2018» 

3.  95.  Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης 

ψυχαγωγικών παιδειών (7D virtual 

reality) 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο μ ό φ ω ν α                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Για την προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης 

ψυχαγωγικών παιδειών (7D virtual reality), που πρόκειται να 

λειτουργήσουν από την:  

 

1) Τριανταφυλλίδου Βασιλική του Στυλιανού, για 

προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (7D 
virtual reality), για την περίοδο της Ονειρούπολης, εντός 

του Δημοτικού Κήπου σε χώρο που του παραχώρησε το Δ.Σ. με 

την υπ’αριθμ. 578/2017 απόφασή του.  

4.  96.  Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης 

ψυχαγωγικών παιδειών (Αυτόματος 

σκιτσογράφος) 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο μ ό φ ω ν α                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Για την προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης 

ψυχαγωγικών παιδειών (Αυτόματος σκιτσογράφος), που 

πρόκειται να λειτουργήσουν από την:  

 

1) Ευθυμιάδου Σοφία του Σταύρου, για προέγκριση 

ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (Αυτόματος 
σκιτσογράφος), για την περίοδο της Ονειρούπολης, το οποίο 

πρόκειται να λειτουργήσει εντός του Δημοτικού Κήπου σε χώρο 

που του παραχώρησε το Δ.Σ. με την υπ’αριθμ. 578/2017 

απόφασή του.  

5.  97.  Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης 

ψυχαγωγικών παιδειών (Ταψί-

Παιδικός μύλος) 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο μ ό φ ω ν α                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Για την προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης 

ψυχαγωγικών παιδειών (Ταψί – Παιδικός μύλος), που πρόκειται 

να λειτουργήσουν από την:  

 

1) Τσιομπανούδη Βαΐα του Αθανασίου, για προέγκριση 



ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (Ταψί – 
Παιδικός μύλος), για την περίοδο της Ονειρούπολης, το 

οποίο πρόκειται να λειτουργήσει εντός του Δημοτικού Κήπου σε 

χώρο που του παραχώρησε το Δ.Σ. με την υπ’αριθμ. 578/2017 

απόφασή του. 

6.  98.  Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης 

ψυχαγωγικών παιδειών (Καρουζέλ-

Πίστα συγκρουόμενων – Μπαλαρίνα- 

Ιπτάμενο δρακάκι-Ιπτάμενο 

αεροπλανάκι-Αλυσιδάκι) 
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Για την προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης 

ψυχαγωγικών παιδειών (Καρουζέλ-Πίστα συγκρουόμενων – 

Μπαλαρίνα- Ιπτάμενο δρακάκι-Ιπτάμενο αεροπλανάκι-

Αλυσιδάκι), που πρόκειται να λειτουργήσουν από την:  

 

1) «Γ. ΤΣΟΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», για προέγκριση 

ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (Καρουζέλ-
Πίστα συγκρουόμενων – Μπαλαρίνα- Ιπτάμενο 
δρακάκι-Ιπτάμενο αεροπλανάκι-Αλυσιδάκι), για την 

περίοδο της Ονειρούπολης, το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει 

εντός του Δημοτικού Κήπου σε χώρο που του παραχώρησε το 

Δ.Σ. με την υπ’αριθμ. 578/2017 απόφασή του.  

 

7.  99.  Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης 

ψυχαγωγικών παιδειών (Παγοδρόμιο-

Τρενάκι) 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο μ ό φ ω ν α                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Για την προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης 

ψυχαγωγικών παιδειών (Παγοδρόμιο - Τρενάκι), που πρόκειται 

να λειτουργήσουν από την:  

 

1) Καζαμία Ελένη του Νικολάου, για προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (Παγοδρόμιο - 
Τρενάκι), για την περίοδο της Ονειρούπολης, το οποίο 

πρόκειται να λειτουργήσει εντός του Δημοτικού Κήπου σε χώρο 

που του παραχώρησε το Δ.Σ. με την υπ’αριθμ. 578/2017 

απόφασή του.  

 

8.  100.  Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης 

ψυχαγωγικών παιδειών (Παιδικά 

αλογάκια) 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο μ ό φ ω ν α                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Για την προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης 

ψυχαγωγικών παιδειών (Παιδικά αλογάκια), που πρόκειται να 

λειτουργήσουν από τον:  

 

1) Ελευθεριάδη Μιλτιάδη του Συμεών, για προέγκριση 

ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (Παιδικά 
αλογάκια), για την περίοδο της Ονειρούπολης, το οποίο 

πρόκειται να λειτουργήσει εντός του Δημοτικού Κήπου σε χώρο 

που του παραχώρησε το Δ.Σ. με την υπ’αριθμ. 578/2017 

απόφασή του.  

9.  101.  Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης 

ψυχαγωγικών παιδειών (Τρενάκι-

Γυροσκόποιο-Κερματοφόρα) 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο μ ό φ ω ν α                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Για την προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης 

ψυχαγωγικών παιδειών (Τρενάκι – Γυροσκόπιο - Κερματοφόρα), 

που πρόκειται να λειτουργήσουν από τον:  

 

1) Χαιριστανίδη Κωνσταντίνο του Παναγιώτη, για 

προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών 
(Τρενάκι – Γυροσκόπιο - Κερματοφόρα), για την 

περίοδο της Ονειρούπολης, το οποίο πρόκειται να 

λειτουργήσει εντός του Δημοτικού Κήπου σε χώρο που του 

παραχώρησε το Δ.Σ. με την υπ’αριθμ. 578/2017 απόφασή του.  

 

Δράμα 24-11-2017 

 

Η  αναπληρώτρια γραμματέας   

 

 

Τσιπουρίδου Αγγελική        


