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1.  21.  Προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

     Ο μ ό φ ω ν α 

 Για την μη προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος που πρόκειται να λειτουργήσει 

από τον: 

 

1) Κολοβό Κωνσταντίνο του Γεωργίου, για 

προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση 

αναψυχής – Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών 

διαδικτύου », το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και 

να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 370 της Δ.Κ Δράμας 

επί της οδού Ραιδεστού 16. 
 

 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 άδειας του παραπάνω καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, η οποία θα 

κοινοποιηθεί στις αρμόδιες, ανάλογα με τη φύση 

του, επαγγέλματος, υπηρεσίες. 

 

2.  22.  Προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ο μ ό φ ω ν α 

 

 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων που πρόκειται να λειτουργήσουν 

από τους: 

 

1) Βασιλειάδη Φώτη του Δημητρίου, για 

προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση 

λιανικού εμπορίου – Επιχείρηση λιανικής 

διάθεσης τροφίμων  », το οποίο πρόκειται να 

ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 70 της Δ.Κ 

Δράμας επί της οδού Κύπρου 16. 



 
 

2) Αγγελή Αικατερίνη του Κων/νου, για 

προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση 

μαζικής εστίασης και αναψυχής  – Επιχείρηση 

μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος», το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο 

Ο.Τ. 322 της Δ.Κ Δράμας επί των οδών Μητρ. 

Προκοπίου και Σκρα. 

3) Σάββα Χαραλάμπου του Ζαφειρίου, για 

προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση 

λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών – 

Επιχείρηση αναψυχής», το οποίο πρόκειται να 

ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 308 της 

Δ.Κ Δράμας επί των οδών Βεργίνας και Γ. 

Παπανδρέου 1. 

4) Λημναίου Χριστόφορο του Νικολάου, 

για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 
«Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και 

(Ιχθυοπωλείο)», το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί 

και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 13 της Δ.Κ Δράμας 

επί της οδού 19ης Μαΐου 116. 

5) Χατζοπούλου Νικολέτα  του 

Αποστόλου, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος «Επιχείρηση λιανικής διάθεσης 

τροφίμων και ποτών (Πρατήριο γάλακτος και 

ειδών ζαχαροπλαστικής, Κατάστημα ξηρών 

καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων, Πώληση 

τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, 

ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας 

κλπ. σε εμπορικά καταστήματα )», το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο 

Ο.Τ. 463 της Δ.Κ Δράμας επί της οδού Εθνικής 

Αμύνης 55. 

 

 

 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 άδειας των παραπάνω 

καταστημάτων  υγειονομικού  ενδιαφέροντος, οι 

οποίες  θα κοινοποιηθούν στις αρμόδιες, 



 
 

ανάλογα με τη φύση του, επαγγέλματος, 

υπηρεσίες. 

 

 

 

 

Δράμα 04-04-2016 

Η γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά 


