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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
 

1.  17.  Καθορισμός θέσεων για την πώληση 

λαμπάδων για την περίοδο του 

Πάσχα στο Δήμο Δράμας 

 

Το Συμβούλιο της ΔΚ Δράμας 
Ε ι σ η γ ε ί τ α ι    ο μ ό φ ω ν α 

 

  Προς την Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής   τον καθορισμό 

του αριθμού και των θέσεων για την 

πώληση λαμπάδων στο Δήμο Δράμας, για 

την περίοδο του Πάσχα, όπως παρακάτω: 
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(10)Θ. ΣΤΑ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ 

ΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΑΣ, 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΡΧΗ 

ΣΚΡΑ 

(10)Θ. ΣΤΑ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ 

ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

(3)Θ. ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ 

ΤΗΣ ΟΔΟΥ 19ΗςΜΑΙΟΥ 

ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

(1)Θ. ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

(3)Θ. ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ Ι.Ν. 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 

2.  18.  Χορήγηση αδειών λειτουργίας 

μουσικής με παράταση 

 

Το Συμβούλιο της ΔΚ Δράμας 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α 
 

  Εγκρίνει   την αίτηση για χορήγηση 

άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με 

παράταση για καταστήματα ή επιχειρήσεις 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, με την 

προϋπόθεση ότι θα λειτουργεί σύμφωνα με 

τους όρους χορήγησης της άδειας μουσικών 

οργάνων και ότι δεν θα διαταράσσεται η 

ηρεμία των περιοίκων : 

1) για τη θερινή περίοδο 1-4 εκάστου έτους 

έως 30-9 εκάστου έτους , όλες τις ημέρες της 

εβδομάδας μέχρι την 03.00 ώρα 

2) για τη χειμερινή περίοδο 1-10 εκάστου 

έτους έως 31-3 εκάστου έτους  όλες τις ημέρες 

της εβδομάδας μέχρι την 03.00 ώρα από τους:  

  

1) Μιχαηλίδη Δημήτριο του 

Νικολάου, για το κατάστημά του 

«Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης και αναψυχής – 
επιχείρηση αναψυχής 



προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματωδών ποτών» που 

βρίσκεται στη ΔΚ Δράμας, επί της οδού 

Εθνικής Αμύνης 63 (εντός του κτιρίου του 

πρώην παγοποιείου), για (1) ένα έτος 

2) Στεφανίδου Μαρία του 

Γεωργίου, για το κατάστημά του 

«Καφενείο – επιχείρηση 
προσφοράς υπηρεσιών 
διαδικτύου» που βρίσκεται στη ΔΚ 

Δράμας, επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 24, για 
(1) ένα έτος 

 
3.  19.  Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος 

 

Το Συμβούλιο της ΔΚ Δράμας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος που πρόκειται να λειτουργήσει 

από τους: 
 

1) Τριανταφυλλίδου Ευαγγελία 

του Βασιλείου, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης παρασκευής και 
διάθεσης προχείρου 
γεύματος» το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί 

και να λειτουργήσει στην περιοχή Ιστορικού 

Κέντρου – Τομέας Ι και επί της οδού Πλατείας 

Ελευθερίας 19. 

2) Παλατίδη Γραμμένου του 

Ιωάννη, για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχείρηση αναψυχής – 
επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και διάθεσης 
πλήρους γεύματος» το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο 

Ο.Τ. 314 της Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Σκρά 

46. 

3) Καρτάλη Χρήστου του Δημητρίου, 

για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς 
προχείρου γεύματος» το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει επί 

της οδού Κ. Βάρναλη 1 στο Ο.Τ. 808. 

4) Τσιμρικίδη Χαράλαμπου του 

Γεωργίου, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος «Επιχείρηση 
λιανικής διάθεσης τροφίμων 
και ποτών (Παντοπωλείο – 
Πρατήριο ελαίων και λιπών)» 

το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να 

λειτουργήσει επί της οδού Καραϊσκάκη 4 στο 

Ο.Τ. 68. 

5) Ντινάκη Κωνσταντίνου του 

Πέτρου, για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος  

«Επιχείρηση αναψυχής – 
επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και διάθεσης 



προχείρου γεύματος» το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο 

Ο.Τ. 308 της Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Γ. 

Ζερβού 6. 

6) CELA LIGOR του THANASI, για 

προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχείρηση αναψυχής – 
επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και διάθεσης 
προχείρου γεύματος» το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο 

Ο.Τ. 474 της Δ.Κ. Δράμας επί της οδού 28
ης

 

Οκτωβρίου και Άρεως 24. 

7) Καλτσίδη Γεωργίου του 

Κωνσταντίνου, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος «Επιχείρηση 
λιανικής διάθεσης τροφίμων 
και ποτών (πρατήριο άρτου) – 
επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και διάθεσης 
προχείρου γεύματος» το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο 

Ο.Τ. 461 της Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Εθνικής 

Αμύνης 41. 

8) Τριγώνη Κωνσταντίνου του 

Βασιλείου, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος «Επιχείρηση 
λιανικής διάθεσης τροφίμων 
και ποτών (Παντοπωλείο) 
εντός εμπορικού 
καταστήματος ψιλικών» το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει επί 

των οδών Ηπείρου και Εθνικής Επαναστάσεως 

γωνία στο Ο.Τ. 465. 

9) Κουλούρη Γεωργίου του 

Χρήστου, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης παρασκευής και 
διάθεσης προχείρου 
γεύματος» το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί 

και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 347 της Δ.Κ. 

Δράμας επί των οδών Γαληνού 22 και Κλειούς 

 
 
Δράμα 19-03-2015 
Η  γραμματέας   
 
Μυροφόρα Ψωμά           


