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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1. 1 27.  Παιδικές χαρές (Π.Χ.) Δημοτικής Κοινότητας Δράμας – 

Προετοιμασία κατασκευής έργου 
 

Ομόφωνα προτείνει      τη βελτίωση  κατά 
σειρά  προτεραιότητας: 

 σε ευρεία κλίμακα και με μεγάλες 

παρεμβάσεις, της παιδικής  χαράς η 

οποία αναφέρεται με το Νο 8 στους 

συνημμένους πίνακες στην 41/2012 

απόφασή του, που βρίσκεται στην 

περιοχή των εργατικών κατοικιών του 

Νοσοκομείου Δράμας, στην οδό 

Ακροπόλεως, στην πόλη της Δράμας. 

 Σε μικρότερη κλίμακα και με τη 

συμπλήρωση συγκεκριμένων 

ελλείψεων που υπάρχουν (φωτισμός, 

ύδρευση, περίφραξη κ.α.), των 

υπόλοιπων παιδικών χαρών που 

αναφέρονται στον σχετικό πίνακα και 

συγκεκριμένα στις παιδικές χαρές 

στην πλατεία Ιερολοχιτών, στη 

πλατεία Αθανάτων, στο Ο.Τ. 873, 

στην εκκλησία του Αγίου 

Χρυσοστόμου κ.α. 

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η βελτίωση 

της παιδικής χαράς που βρίσκεται εντός 

του χώρου της ποδηλατούπολης, 

ιδιοκτησίας Δ. Δράμας, η οποία δεν 

συμπεριλαμβάνεται στον συντεταγμένο 

από την υπηρεσία πίνακα και επομένως 

ούτε και στην 41/2012 απόφαση του 

Συμβουλίου της ΔΚ Δράμας, αφού 

καταγραφούν και εκτιμηθούν οι 

παρεμβάσεις που απαιτείται να γίνουν.    

 

2.  28.  Χορήγηση αδειών λειτουργίας 

μουσικής με παράταση ωραρίου  

 

Ομόφωνα εγκρίνει   τις αιτήσεις για χορήγηση 

άδειας λειτουργίας μουσικής οργάνων με 

παράταση για κατάστημα 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 : 

 Τομπαλίδου Κατίνα του 
Νικολάου  εκπρόσωπο  της «Π. 

Ευθυβούλης – Κ. Τομπαλίδου & ΣΙΑ 

ΕΕ» για το κατάστημά της 

«Καφετέρια», που βρίσκεται στη 

Δ.Κ. Δράμας, στο υπ΄αριθμ. 1139 

αγροτεμάχιο και επί της  οδού  Τέρμα 1
ης

 

Ιουλίου   για το χρονικό διάστημα από 

01/06/2013 έως 31/08/2013 όλες τις 

ημέρες της εβδομάδας μέχρι την 24.00 

η ώρα 
 

 

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  μέχρι την  

03.00 ώρα, πλην Πέμπτης και Κυριακής 

που η μουσική θα λειτουργεί μέχρι την 

01.00 η ώρα   στον:  
 

 Πάππο Στυλιανό του 
Αθανασίου  εκπρόσωπο  της 

«Στυλιανός Πάππος  & Σία ΕΕ» για το 

κατάστημα του «Καφετέρια - 
Οβελιστήριο», που βρίσκεται στη 

Δ.Κ. Δράμας, επί της οδού Ηπείρου 16   

για (1) έτος  

 

3.  29.  Προέγκριση ίδρυσης  

καταστημάτων υγειονομικού  

ενδιαφέροντος 

Ομόφωνα περί χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που 

πρόκειται να λειτουργήσουν από τους: 

1) Μπογιάρη Μαρία του 
Γεωργίου, για το κατάστημά της  

«Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης  παρασκευής και 
προσφοράς πρόχειρου 
γεύματος» στη Δ.Κ. Δράμας, στο 

Ο.Τ. 435, επί της οδού Φιλίππου 67. 
 

2) Σουλικίδη Ιωάννη του 
Αριστείδη, για το κατάστημα του 

«Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης  παρασκευής και 
προσφοράς πρόχειρου  
γεύματος – Επιχείρηση 
αναψυχής» στη Δ.Κ. Δράμας, 

στο Ο.Τ. 326, επί της οδού Γράμμου 

14. 

 
3) Τάσιου Δημήτριο του 

Ματθαίου, για το κατάστημα του 

«Επιχείρηση λιανικής και 
χονδρικής διάθεσης 
τροφίμων και ποτών» στη 

Δ.Κ. Δράμας, στο Ο.Τ. 28, επί της 

οδού 19
ης

 Μαΐου 173. 

 
4) Τοπαλίδου Ελένη του 

Αναστασίου, για το κατάστημα 

της «Επιχείρηση λιανικής 
και χονδρικής διάθεσης 
τροφίμων και ποτών» στη 

Δ.Κ. Δράμας - Νέα Αμισό στο Ο.Τ. 

36, επί της οδού Βας. Όλγας 46. 

 
5) Μαυροπούλου Ελένη του 

Κυριάκου, για το κατάστημα της 

«Επιχείρηση λιανικής και 
χονδρικής διάθεσης 
τροφίμων και ποτών» στη 



Δ.Κ. Δράμας στο Ο.Τ. 390, επί της 

οδού Φιλιππουπόλεως 26. 

 
6) Ματσίνη Ιωάννα του 

Κωνσταντίνου, για το 

κατάστημα της «Επιχείρηση 
μαζικής εστίασης  
παρασκευής και 
προσφοράς πρόχειρου  
γεύματος» στη Δ.Κ. Δράμας στο 

Ο.Τ. 60, επί της οδού 19
ης

 Μαΐου 107. 
 

 

4.  30.  Χορήγηση αδειών λειτουργίας 

μουσικής με παράταση ωραρίου  

 

Ομόφωνα εγκρίνει   τις  αιτήσεις για χορήγηση 

άδειας λειτουργίας μουσικής οργάνων με 

παράταση για κατάστημα ή επιχείρηση 

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  μέχρι την  

03.00 ώρα, πλην Πέμπτης και Κυριακής 

που η μουσική θα λειτουργεί μέχρι την 

02.00 η ώρα   στην:  

 

 Χαλκίδου Γεσθιμανή του 
Θεοφάνη  για το κατάστημά της 

«Καφετέρια », που βρίσκεται στη 

Δ.Κ. Δράμας, επί της οδού Αθ. Διάκου 

10,   για (3) τρία έτη 

 

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  μέχρι την  

03.00 ώρα, πλην Πέμπτης και Κυριακής 

που η μουσική θα λειτουργεί μέχρι την 

02.00 η ώρα   στην:  

 

 Βίρτσλιν Ελίσαμπετ του 
Σίγκφριντ  για το κατάστημά της 

«Καφενείο» (RELAX), που 

βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, επί της οδού 

Β΄ πάροδος Βίτσι 5,   για (1) ένα έτος 

 

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  μέχρι την  

03.00 ώρα, πλην Πέμπτης και Κυριακής 

που η μουσική θα λειτουργεί μέχρι την 

02.00 η ώρα   στην:  

 



 Ποταμοπούλου Ειρήνη του 
Ματθαίου  για το κατάστημά της 

«Καφενείο» (RETRO), που 

βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, επί της οδού 

Εφ. Αξιωματικών 44,   για (1) ένα έτος 

 

5.  31.  Προέγκριση ίδρυσης  

καταστημάτων υγειονομικού  

ενδιαφέροντος 

Ομόφωνα περί χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που 

πρόκειται να λειτουργήσει από τον: 

Βλαχόπουλο Μηνά του 
Κωνσταντίνου, εκπρόσωπο 

της ομόρρυθμης εταιρίας με την 

επωνυμία 

«Μ.Βλαχόπουλος – 
Π.Γκλαβόπουλος – Ν. 
Καραμανώλης – Ε. 
Κορδογιάννης  Ο.Ε.»  για 

το κατάστημά του 

«Επιχείρηση αναψυχής 
καθώς και επιχείρηση 
αναψυχής και  
προσφοράς κατά κύριο 
λόγο οινοπνευματοδών 
ποτών» στη Δ.Κ. Δράμας στο 

ΟΤ 24 επί της οδού Βενιζέλου 44. 

 

 
 
Δράμα  21-05-2013 
Η  γραμματέας   
 
 
 
Ιωάννα  Κοτοπούλου 


