
ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

9/15-05-2015 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 
 
 
 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  33.  1ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

 

Ομόφωνα 
 

  Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων που πρόκειται να λειτουργήσει από 

τους: 
 

1) Τσακίρης Αντώνιος του Λάμπρου, για 

προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχείρηση μαζικής εστίασης – 
επιχείρηση προσφοράς κατά 
κύριο λόγο οινοπνευματωδών 
ποτών (καφέ – μπαρ)» το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 69 

της Δ.Κ Δράμας επί των οδών Κολοκοτρώνη, 19
ης

 

Μαΐου και Καραϊσκάκη. 

2) Βλαχοπούλου Όλγα του Κωνσταντίνου, 

για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχείρηση μαζικής εστίασης και 
αναψυχής – επιχείρηση 
αναψυχής» το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και 

να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 68 της Δ.Κ Δράμας επί των 

οδών Κολοκοτρώνη και 19
ης

 Μαΐου. 

3) Θωμά Παναγιώτη του Άγγελου, 

εκπρόσωπος της «Θωμά Π. – Θωμά Ζ. Ο.Ε.» για 

προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχείρηση αναψυχής – 
επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς 
πλήρους γεύματος» το οποίο πρόκειται να 

ιδρυθεί και να λειτουργήσει επί της οδού 

Γοργοποτάμου 1 στο Ο.Τ. 815.              

 

2.  34.  2o ΕΚΤΑΚΤΟ 

Προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

 

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

 

 

 Για την μη χορήγηση στην Πάνιου 

Αγαθονίκη του Χρήστου, προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος «Επιχείρηση αναψυχής και Επιχείρηση 

μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης 

προχείρου γεύματος», στο Ο.Τ.35 της Δ.Κ. Δράμας 

και επί της οδού Ευξείνου Πόντου 93 διότι, η χρήση 

γης στο προαναφερόμενο Ο.Τ., είναι αυτή της 

αμιγούς κατοικίας 

 
3.  35.  Προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

 

Ομόφωνα 
 

 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος που πρόκειται να λειτουργήσει από 

τους: 
 

1) Κωταΐδη Θεοδώρου του Γρηγορίου, 



για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχείρηση αναψυχής και 
προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματωδών ποτών»  το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει επι της 

οδού Γεωργίου Ζερβού 1 στο Ο.Τ. 2. 

2) Αλωνίδου Δήμητρας του Βασιλείου, 

για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχείρηση λιανικής διάθεσης 
τροφίμων και ποτών 
(Οπωροπωλείο)» το οποίο πρόκειται να 

ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 60 της Δ.Κ. 

Δράμας επί της οδού 19
ης

 Μαΐου 105. 

3) Καραθανάση Νικολάου του 

Κλεάνθη, για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχείρηση λιανικής διάθεσης 
τροφίμων και ποτών (ξηρών 
καρών & ζαχαρωδών προϊόντων – 
κάβα εμφιαλωμένων ποτών)» το 

οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο 

Ο.Τ. 454 της Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Σμύρνης 6.  

 

 
Δράμα 18-05-2015 
Η  γραμματέας   
 
Μυροφόρα Ψωμά           


