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Πρόταση λειτουργίας 

Χριστουγεννιάτικης Αγοράς 
στον Δημοτικό Κήπο και την 
Πλατεία Ελευθερίας 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Με την παρατήρηση του 

μέλους της Επιτροπής κ. 

Ηλιόπουλου Στέργιου: ότι ψηφίζει 

το θέμα με την προϋπόθεση μόνο για 

μη εμπορικές χρήσεις και σε χώρους 

που δεν δημιουργούν  πρόβλημα στο 

πράσινο του κήπου. Οι εμπορικές 

χρήσεις να δημιουργηθούν σε 

χώρους που πρέπει να ορίσει η 

Δημοτική Αστυνομία με την 

πεζοδρόμηση του δρόμου της 

Εθνικής Αμύνης. 

Με την παρατήρηση του 
μέλους της Επιτροπής κ. 
Καλφόπουλου Ευάγγελου: ότι 
ψηφίζει το θέμα με την προϋπόθεση 
της άμεσης αποκατάστασης του 
δημοτικού κήπου αμέσως μετά το 
πέρας της Ονειρούπολης. 

Εισηγείται   Ομόφωνα 
 

 Προς  το Δημοτικό 
Συμβούλιο τη λειτουργία 
Χριστουγεννιάτικης Αγοράς στον 
Δημοτικό Κήπο και στην Πλατεία 
Ελευθερίας από 15/12/2015 μέχρι 
30/12/2015, στο πλαίσιο 
διοργάνωσης της 
«ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ» 
 

 Την ενέργεια που πρέπει να γίνει 

στη συνέχεια, αναθέτει στον 

Δήμαρχο Δράμας.  
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Προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος – Νικολαϊδης 

Νικόλαος 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Αποφασίζει    ομόφωνα 

 Εγκρίνει   την αίτηση του 
Νικολαΐδη Νικολάου του Θεοδώρου, 
για προέγκριση ίδρυσης 
καταστήματος «Επιχείρηση 
αναψυχής καθώς και επιχείρηση 
προσφοράς κατά κύριο λόγο 



 

Δράμα 30–10-2015 

H γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

 

Σοφία Μαχαιρίδου 

οινοπνευματωδών ποτών», το οποίο 
πρόκειται να ιδρυθεί  και  να  
λειτουργήσει στο Ο.Τ. 11 της Τ.Κ. 
Μαυροβάτου. 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει 
στη συνέχεια, αναθέτει στον 

Δήμαρχο Δράμας.  
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Προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος – Λαφτσίδου 

Χριστίνα 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Αποφασίζει    ομόφωνα 

 Εγκρίνει την αίτηση της 
Λαφτσίδου Χριστίνας του 
Χαραλάμπους, για προέγκριση 
ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση 
μαζικής εστίασης παρασκευής και 
προσφοράς πλήρους γεύματος», το 
οποίο πρόκειται να ιδρυθεί  και  να  
λειτουργήσει στο Ο.Τ. 18 της Τ.Κ. 
Μακρυπλαγίου. 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει 

στη συνέχεια, αναθέτει στον 

Δήμαρχο Δράμας. 
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Προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος – Αγάπιος 

Αθανασίου 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Αποφασίζει        ομόφωνα 

 Εγκρίνει την αίτηση του 

Αγαπίου Αθανασίου του Ηλία, για 

προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχείρηση αναψυχής – 

Επιχείρηση μαζικής εστίασης 

παρασκευής και προσφοράς 

πλήρους γεύματος – Επιχείρηση 

λιανικής εστίασης τροφίμων και 

ποτών (Παντοπωλείο – Πρατήριο 

άρτου)», το οποίο πρόκειται να 

ιδρυθεί  και  να  λειτουργήσει στο 

Ο.Τ. 9 της Τ.Κ. Νικοτσάρας. 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη 

συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο 

Δράμας.  


