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1.  61.  Πρόταση λειτουργίας 

Χριστουγεννιάτικης Αγοράς στον 

Δημοτικό Κήπο, στην Πλατεία 

Ελευθερίας και επί της οδού 

Εθνικής Αμύνης από την πλευρά 

του Δημοτικού Κήπου και κατά 

μήκος αυτού στο ένα ίχνος (από 

την πλευρά του Δημοτικού Κήπου) 

      Μειοψηφούντος του μέλους του 
Συμβουλίου Κρασόπουλου Βασιλείου διότι, 
θεωρεί πως το κοινωνικό έργο που προσφέρει 
η εκδήλωση της «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ» με 
400.000,00 € έξοδα και πιθανολογούμενα 
έσοδα 150.000,00 € για την φετινή χρονιά, δεν 
είναι ικανοποιητικό, τη στιγμή μάλιστα που 
ωφελείται μερίδα δραμινών πολιτών 
(επαγγελματίες) και όχι όλοι οι πολίτες της 
Δράμας. Επεσήμανε επίσης, την ανικανότητα 
της δημοτικής αρχής και την έλλειψη 
οργάνωσης όταν, ενώ η ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ  δεν 
σχεδιάζεται τελευταία στιγμή, εισάγεται το 
παρόν θέμα σε κατεπείγουσα συνεδρίαση. 
 
      Μειοψηφούντος του μέλους του 
Συμβουλίου Πιστοφίδη Σάββα διότι, θεωρεί 
πως το κοινωνικό έργο που προσφέρει η 
εκδήλωση της «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ» με 
400.000,00 € έξοδα και πιθανολογούμενα 
έσοδα 150.000,00 € για την φετινή χρονιά, δεν 
είναι ικανοποιητικό, τη στιγμή μάλιστα που 
ωφελείται μερίδα δραμινών πολιτών 
(επαγγελματίες) και όχι όλοι οι πολίτες της 
Δράμας και επιπλέον δεν συμφωνεί με την 
κατάληψη και του ενός ίχνους (από την 
πλευρά του Δημ.Κήπου)της οδού Εθνικής 
Αμύνης από την πλευρά του Δημοτικού 
Κήπου και κατά μήκος αυτού   
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 Τη λειτουργία  
Χριστουγεννιάτικης Αγοράς  στον Δημοτικό 
Κήπο, στην Πλ.Ελευθερία και επί της οδού 
Εθν.Αμύνης  από την πλευρά του Δημοτικού 
Κήπου και κατά μήκος αυτού στο ένα ίχνος 
(από την πλευρά του Δημ. Κήπου) από 15-
30/12/2012 και τη χρήση των χώρων για τη 
μεταφορά και εγκατάσταση των πάσης φύσης 
κατασκευών για το χρονικό διάστημα  από  
1/12/ 2012 μέχρι 7/1/2013, στα πλαίσια 



διοργάνωσης της «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ» 

2.  62.  Χορήγηση αδειών λειτουργίας 

μουσικής με παράταση ωραρίου  

Ομόφωνα  περί χορήγησης αδειών 
λειτουργίας μουσικών οργάνων με παράταση  
, στους: 

 Π. Ε., του Δ.,  για το κατάστημά της «…», 

που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, επί της 
οδού … 

 Μ. Ε., του Ι.,  για το κατάστημά της «…», 

που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, επί των 
οδών … 

 

3.  63.  Τροποποίηση της 37/2012 

απόφασης προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος 

 

Ομόφωνα 

 
Δράμα 12-10-2012 
Η  γραμματέας   
 
Μυροφόρα Ψωμά                                                                                   


