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1.  68.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Παράταση ωραρίου μουσικής 

σε κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

 
Ο μ ό φ ω ν α 

 
 Eγκρίνει τις αιτήσεις  για 

χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής για 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

στους παρακάτω, με την προϋπόθεση ότι, 

δεν θα διαταράσσεται η ηρεμία των 

περιοίκων : 

 

 για τη θερινή περίοδο 1-4 εκάστου έτους έως 

30-9 εκάστου έτους , όλες τις ημέρες της 

εβδομάδας μέχρι την 03.00 ώρα 

 για τη χειμερινή περίοδο 1-10 εκάστου έτους 

έως 31-3 εκάστου έτους  όλες τις ημέρες της 

εβδομάδας μέχρι την 03.00 ώρα από τους:  

1. Πεγκλίδου Ηλιανή του 

Χαραλάμπους , για το κατάστημά της 

«Επιχείρηση μαζικής εστίασης 

προχείρου και πλήρους γεύματος 

(Ψητοπωλείο – Οβελιστήριο - 

Καφενείο», που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Δράμας , στην οδό Βάρναλη 1, για 

αόριστο χρονικό διάστημα. 

2. Καραγκιόζη Αδριάννα του 

Ανδρέα, για το κατάστημά της 

«Οβελιστήριο», που βρίσκεται στη 

Δ.Κ. Δράμας , στην οδό 19
ης

 Μαΐου 72 

και Αγ. Σοφίας γωνία, για αόριστο 

χρονικό διάστημα. 

3. Τζουρέλα Γρηγόριο του Θωμά, 

για το κατάστημά της «Επιχείρηση 

αναψυχής προσφοράς κατά 

κύριο λόγο οινοπνευματωδών 

ποτών», που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Δράμας , στην οδό Βάρναλη 1, για 

αόριστο χρονικό διάστημα. 



 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας 

για την έκδοση απόφασης χορήγησης 

παράτασης ωραρίου μουσικής των 

παραπάνω καταστημάτων  υγειονομικού 

ενδιαφέροντος. 

2.  69.  Ενημέρωση-έγκριση 

Οδοποιίας 2018 της Δ.Κ. 

Δράμας 

Ο μ ό φ ω ν α    
     

Καθορίζει τις προτεραιότητες για την 

Οδοποιία ΔΚ Δράμας 2018, σύμφωνα με 

τον πίνακα που ακολουθεί 

 

1) Ανακατασκευή οδού δυτικά της 

πλατείας Ελευθερίας 

2) Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σε 

διάφορες οδούς περιμετρικά του 

κέντρου 

3) Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση 

- Διαγράμμιση με θερμοπλαστικά 

υλικά, στο κέντρο της πόλης 

4) Επισκευή στηθαίων πεζογέφυρας 

στη Νέα Αμισό 

5) Βελτίωση αγροτικής οδού στον 

Αρκαδικο - ΝΟΤΙΑ των 754, 755, 

756 αγροτεμαχίων 

6) Βελτίωση αγροτικής οδού στο 

Προάστειο  (ΒΟΡΕΙΑ 241 ΚΑΙ 

ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 229) 

7) Βελτίωση αγροτικής οδού στον 

Αρκαδικο ΜΕΤΑΞΥ των 748 - 749 

αγροτεμαχίων 

8) Διαμόρφωση πεζοδρομίου στη νέα 

αμισό ΟΤ 17 

9) Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου 

(πεζοδρόμια κλπ) πέριξ του 

Μητροπολιτικού Μεγάρου 

10) Βελτίωση αγροτικής οδού στο 

αγρόκτημα Αμπελοκήπων  

(ΜΕΤΑΞΥ 1575 - 1747) 

11) Διάνοιξη οδού στα Ορτακινά 

(ΜΕΤΑΞΥ Ο.Τ. 345 - 344α) 

 



3.  70.  Προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών 

παιδειών (7D και virtual 

reality) 

Ο μ ό φ ω ν α


Για την προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (7D 

και virtual reality), που πρόκειται να 

λειτουργήσουν από την:  
 

1) Τριανταφυλλίδου Βασιλική του 
Στυλιανού, για προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (7D 
και virtual reality), για την περίοδο 

της Ονειρούπολης, εντός του Δημοτικού 

Κήπου σε χώρο που της παραχώρησε το 

Δ.Σ. με την υπ’αριθμ. 565/2018 απόφασή 

του.  

 
 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το 

δικαίωμα ανάκλησης της ανωτέρω 
προέγκρισης, σε περίπτωση μη εφαρμογής 
και καταστρατήγησης διατάξεων και 
κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου.  

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας 

για την έκδοση της άδειας  
4.  71.  Προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών 

παιδειών (Αυτόματος 

σκιτσογράφος) 

Ο μ ό φ ω ν α


Για την προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών 

(Αυτόματος σκιτσογράφος), που πρόκειται 

να λειτουργήσουν από την:  
 

1) Ευθυμιάδου Σοφία του 
Σταύρου, για προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών 
(Αυτόματος σκιτσογράφος), για 

την περίοδο της Ονειρούπολης, το οποίο 

πρόκειται να λειτουργήσει εντός του 

Δημοτικού Κήπου σε χώρο που της 

παραχώρησε το Δ.Σ. με την υπ’αριθμ. 

565/2018 απόφασή του.  

 
 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης της ανωτέρω προέγκρισης, 
σε περίπτωση μη εφαρμογής και 
καταστρατήγησης διατάξεων και 
κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου.  

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας 

για την έκδοση της ανωτέρω άδειας  
5.  72.  Προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών 

παιδειών (Ταψί-Παιδικός 

μύλος) 

Ο μ ό φ ω ν α


Για την προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (Ταψί 

– Παιδικός μύλος), που πρόκειται να 

λειτουργήσουν από την:  
 

1) Τσιομπανούδη Βαΐα του 
Αθανασίου, για προέγκριση ίδρυσης 



εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών 
(Ταψί – Παιδικός μύλος), για την 

περίοδο της Ονειρούπολης, το οποίο 

πρόκειται να λειτουργήσει εντός του 

Δημοτικού Κήπου σε χώρο που της 

παραχώρησε το Δ.Σ. με την υπ’αριθμ. 

565/2018 απόφασή του.  

 
 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης της ανωτέρω προέγκρισης, 
σε περίπτωση μη εφαρμογής και 
καταστρατήγησης διατάξεων και 
κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου.  

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας 

για την έκδοση της ανωτέρω άδειας  
6.  73.  Προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών 

παιδειών (Καρουζέλ-Πίστα 

συγκρουόμενων – 

Μπαλαρίνα- Ιπτάμενο 

δρακάκι-Ιπτάμενο 

αεροπλανάκι-Αλυσιδάκι) 

Ο μ ό φ ω ν α   
 

Για την προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών 

(Καρουζέλ-Πίστα συγκρουόμενων – 

Μπαλαρίνα- Ιπτάμενο δρακάκι-Ιπτάμενο 

αεροπλανάκι-Αλυσιδάκι), που πρόκειται να 

λειτουργήσουν από την:  
 

1) «Γ. ΤΣΟΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», 

για προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης 

ψυχαγωγικών παιδειών (Καρουζέλ-
Πίστα συγκρουόμενων – 
Μπαλαρίνα- Ιπτάμενο δρακάκι-
Ιπτάμενο αεροπλανάκι-
Αλυσιδάκι), για την περίοδο της 

Ονειρούπολης, το οποίο πρόκειται να 

λειτουργήσει εντός του Δημοτικού Κήπου 

σε χώρο που της παραχώρησε το Δ.Σ. με την 

υπ’αριθμ. 565/2018 απόφασή του.  

 
 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης της ανωτέρω προέγκρισης, 
σε περίπτωση μη εφαρμογής και 
καταστρατήγησης υγειονομικών 
διατάξεων και κανονιστικών 
αποφάσεων του Δήμου.  

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας 

για την έκδοση της ανωτέρω άδειας       
7.  74.  Προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών 

παιδειών (Παγοδρόμιο-

Τρενάκι) 

Ο μ ό φ ω ν α    
  

Για την προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών 

(Παγοδρόμιο - Τρενάκι), που πρόκειται να 

λειτουργήσουν από την:  
 

1) Καζαμία Ελένη του Νικολάου, 

για προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης 

ψυχαγωγικών παιδειών (Παγοδρόμιο - 
Τρενάκι), για την περίοδο της 



Ονειρούπολης, το οποίο πρόκειται να 

λειτουργήσει εντός του Δημοτικού Κήπου 

σε χώρο που της παραχώρησε το Δ.Σ. με την 

υπ’αριθμ. 565/2018 απόφασή του.  

 
 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης της ανωτέρω προέγκρισης, 
σε περίπτωση μη εφαρμογής και 
καταστρατήγησης υγειονομικών 
διατάξεων και κανονιστικών αποφάσεων 
του Δήμου.  

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας 

για την έκδοση της ανωτέρω άδειας     
8.  75.  Προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών 

παιδειών (Τρενάκι-

Γυροσκόπιο-Κερματοφόρα) 

Ο μ ό φ ω ν α  
 

Για την προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών 

(Τρενάκι – Γυροσκόπιο - Κερματοφόρα), 

που πρόκειται να λειτουργήσουν από τον:  
 

1) Χαιριστανίδη Κωνσταντίνο του 
Παναγιώτη, για προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών 
(Τρενάκι – Γυροσκόπιο - 
Κερματοφόρα), για την περίοδο της 

Ονειρούπολης, το οποίο πρόκειται να 

λειτουργήσει εντός του Δημοτικού Κήπου 

σε χώρο που του παραχώρησε το Δ.Σ. με 

την υπ’αριθμ. 565/2018 απόφασή του.  

 
 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης της ανωτέρω προέγκρισης, 
σε περίπτωση μη εφαρμογής και 
καταστρατήγησης υγειονομικών 
διατάξεων και κανονιστικών αποφάσεων 
του Δήμου.  

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας 

για την έκδοση της ανωτέρω άδειας        
9.  76.  Προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών 

παιδειών (Παιδικά αλογάκια) 

 

Ο μ ό φ ω ν α   
  

Για την προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών 

(Παιδικά αλογάκια), που πρόκειται να 

λειτουργήσουν από τον:  
 

1) Ελευθεριάδη Μιλτιάδη του 
Συμεών, για προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών 
(Παιδικά αλογάκια), για την περίοδο 

της Ονειρούπολης, το οποίο πρόκειται να 

λειτουργήσει εντός του Δημοτικού Κήπου 

σε χώρο που του παραχώρησε το Δ.Σ. με 

την υπ’αριθμ. 565/2018 απόφασή του.  

 
 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 



ανάκλησης της ανωτέρω προέγκρισης, 
σε περίπτωση μη εφαρμογής και 
καταστρατήγησης υγειονομικών 
διατάξεων και κανονιστικών 
αποφάσεων του Δήμου.  

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας 

για την έκδοση της ανωτέρω άδειας      
Δράμα 03-12-2018 

Η  γραμματέας   

 

Μυροφόρα Ψωμά           


