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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  50.  1ο έκτακτο 

Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος – κ. Αγαπίου Α-

θανασίου  

Ο μ ό φ ω ν α 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 43/29-10-2015 απόφαση του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, που 
αφορά στην χορήγηση  προέγκρισης ίδρυσης καταστή-
ματος στον κ. Αγαπίου Αθανάσιο του Ηλία, επειδή δεν 
επιθυμεί πλέον την ίδρυση αυτού ως προς το είδος των 
παροχών του. 

 

2.  51.  2ο έκτακτο 

Προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονο-

μικού ενδιαφέροντος – 

κ. Αγαπίου Αθανασίου  

Ο μ ό φ ω ν α  
 

Για την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση αναψυχής – επι-
χείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματω-
δών ποτών – επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων 
και ποτών (Παντοπωλείο – Πρατήριο Άρτου)» το οποίο 
πρόκειται να ιδρυθεί  και  να  λειτουργήσει στην Τ.Κ. 
Νικοτσάρα, στο Ο.Τ. 09., από τον κ. Αγαπίου Αθανάσιο 
του Ηλία 

 
3.  52.  Προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονο-

μικού ενδιαφέροντος – 

κ. Κοτανίδη Νικολάου 

Ο μ ό φ ω ν α 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Για την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειο-
νομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση αναψυχής και 
προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών» 
το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί  και  να  λειτουργήσει 
στην Τ.Κ. Μαυροβάτου, στο Ο.Τ. 22., από τον κ. Κοτα-
νίδη Νικόλαο του Δημητρίου 

 
4.  53.  

Ανάκληση προέ-

γκρισης ίδρυσης 

καταστήματος υ-

γειονομικού ενδια-

φέροντος – κ. 

Κουγιουμτζίδη Αρ-

θρούρου 

Ο μ ό φ ω ν α 

 

Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 49/13-07-2015 απόφαση του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, απο-
κλειστικά και μόνο σε ότι αφορά στην χορήγηση  προέ-
γκρισης στον κ. Κουγιουμτσίδη Αρθούρο του Μιχαήλ 
για την ίδρυση καταστήματος «Γραφείο Τελετών» στη 
Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Κόδρου 2». 

5.  54.  Τροποποίηση της 

301/2014 Κανονιστι-

κής ΑΔΣ, σχετικής με 

τη λειτουργία της Λαϊ-

κής Αγοράς του Δήμου 

Δράμας 

Με την παρατήρηση των μελών της επιτροπής : 
1) Μωüσιάδη Αριστείδη και 2) Τσεπίλη Γεωργίου ότι, 
ψηφίζουνε το θέμα με την προϋπόθεση πως, ο χώρος 
που μεταφέρονται οι δύο εκθέτες, πληροί τους όρους 
υγιεινής και δεν θα μετακινηθούν από εκεί. 
Μειοψηφούντος του μέλους Καλφόπουλου Ευαγγέ-
λου, ο οποίος ψήφισε λευκό και ο οποίος δήλωσε ότι θα 
τοποθετηθεί εκτενέστερα στο Δημοτικό Συμβούλιο 



Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        

 κ α τ ά      π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 

Περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 301/2014 
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα «Τροπο-
ποίηση της 630/2011 Κανονιστικής ΑΔΣ , σχετικής 
με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Δρά-
μας»  και μόνο σε ότι αφορά στο άρθρο 2 αυτής, το 
οποίο θα έχει όπως παρακάτω: 
 

Άρθρο 2ο 
Οδούς που καταλαμβάνει η Λαϊκή Αγορά - Οριοθέ-
τηση – Διαγράμμιση – Καθορισμός θέσεων πωλητών 
που διαθέτουν τρόφιμα θάλασσας 
 
Η Λαϊκή Αγορά του Δήμου Δράμας καταλαμβάνει : 
Α) Την οδό 19ης Μαΐου από την οδό Αντιγόνου από το 
ύψος της γέφυρας, έως το 
σημείο που τέμνεται αυτή με την οδό Αγίας Σοφίας, 
Β)Την οδό Ηφαιστίωνος από το σημείο που τέμνεται με 
την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως 
το σημείο που τέμνεται με την οδό 19ης Μαΐου, 
Γ) Την οδό Ιπποκράτους από το σημείο που τέμνεται 
αυτή με την οδό 19ης Μαΐου έως το σημείο που τέμνεται 
με την οδό Χαρ. Τρικούπη, 
Δ)Την οδό Φιλώτα από το σημείο που τέμνεται αυτή με 
την οδό 19ης Μαΐου, έως το 
σημείο που τέμνεται με την οδό Χαριλάου Τρικούπη, 
Ε)Την οδό Κλείτου από το σημείο που τέμνεται αυτή με 
την οδό Ηφαιστίωνος, έως το σημείο που τέμνεται με 
την οδό Φιλώτα, 
Ζ)Την οδό Σίνα από το σημείο που τέμνεται αυτή με 
την οδό 19ης Μαΐου έως το σημείο που τέμνεται με την 
οδό Μιαούλη 
 

Οι θέσεις της λαϊκής αγοράς του Δήμου Δράμας 
φέρουν αρίθμηση με Α/Α από 0 έως 369 όπως αυτές 
έχουν διαγραμμιστεί από την αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου Δράμας. Οι θέσεις των πωλητών που διαθέτουν 
τρόφιμα θάλασσας είναι οι θέσεις με Α/Α 99 και 102 
 

Κατά τα λοιπά θα ισχύει η 630/2011 ΑΔΣ, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την 301/2014 ΑΔΣ 

 
Δράμα 22-12-2014 
H  γραμματέας   
 
Τσιπουρίδου Αγγελική          


