
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

31/10-11-2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 
 
 
 

Το μέλος του Συμβουλίου Κωνσταντινίδης Στέφανος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 
του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης       
 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  60.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Χορήγηση άδειας 

λειτουργίας μουσικής με 

παράταση 
 

Ομόφωνα 

 Εγκρίνει   την αίτηση για χορήγηση άδειας 
λειτουργίας μουσικών οργάνων με παράταση για 
καταστήματα ή επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργεί σύμφωνα με τους 
όρους χορήγησης της άδειας μουσικών οργάνων και ότι 
δεν θα διαταράσσεται η ηρεμία των περιοίκων : 
1) για τη θερινή περίοδο 1-4 εκάστου έτους έως 30-9 

εκάστου έτους , όλες τις ημέρες της εβδομάδας μέχρι 
την 03.00 ώρα 

2) για τη χειμερινή περίοδο 1-10 εκάστου έτους έως 
31-3 εκάστου έτους  όλες τις ημέρες της εβδομάδας 
μέχρι την 03.00 ώρα από τον  

  
 

1) Τζίρκα Ευστάθιο του  Νικολάου, εκπρόσωπος της 
εταιρίας «ΤΖΙΡΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Ε.Ε.» για το κατάστημά του «Επιχείρηση παροχής 
υπηρεσιών – επιχείρηση μαζικής εστίασης 
και χώροι αναψυχής – επιχείρηση 
αναψυχής» που βρίσκεται στη ΔΚ Δράμας, επί των 
οδών Γ. Ζερβού 2 και Βεργίνας , για αόριστο χρονικό 
διάστημα έως τις 02:00. 

 

2.  61.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Επαναδημοπράτηση 

αγροτεμαχίων σχολικού 

κλήρου συνοικισμού Νέας 

Σεβάστειας 
 

Με την επισήμανση των μελών του Συμβουλίου: 1) 
Συμεωνίδου – Λενικάκη Παναγιώτας και 2) Αβράμη 
Αναστασίας ότι, συμφωνούν με την επαναδημοπράτηση 
αλλά θεωρούν πως για να είναι και καλυμμένες , θα ήταν 
σκόπιμο να υπάρχει βεβαίωση από την Δ/νση 
Οικονομικών Υπηρεσιών περί του ότι η ανωτέρω έκταση 
δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής 
κτηνοτροφίας, κάτι που φυσικά δεν είναι δυνατόν να 
γνωρίζουν οι ίδιες. 
 

Γ ν ω μ ο  δ ο τ ε ί       ο μ ό φ ω ν α 
 

  Για την   επαναδημοπράτηση των αγροτεμαχίων 
του σχολικού κλήρου του συνοικισμού Νέας Σεβάστειας, 
με αριθμούς: 213, έκτασης 12.744 τ.μ. μετά τον αναδασμό 
του 1962 και 315α , έκτασης 469 τ.μ., αρχικής διανομής 
1928, λόγω λήξης της προηγούμενης πενταετούς σύμβασης 
μίσθωσης , την 20ή Σεπτεμβρίου 2014. 

 
 

 



3.  62.  3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων 

υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 
 

Ομόφωνα 

 Για την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 
που πρόκειται να λειτουργήσει από τους: 
 

1) Μωυσίδου Ελένη  του Χαραλάμπους, εκπροσώπου 
της « ΑΦΟΙ ΜΩΥΣΙΔΗ Ο.Ε.», για προέγκριση ίδρυσης 
καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης 

παρασκευής και διάθεσης προχείρου γεύματος» το 
οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στην 
περιοχή Ιστορικού Κέντρου – Τομέας Ι, της ΔΚ 
Δράμας, επί της οδού Πλατείας Ελευθερίας 9, στην 
Πλατεία Ελευθερίας Δράμας. 

2) Καρπουζίδη Παναγιώτη του Βασιλείου,  για 
προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «κατάστημα 
παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος 
(ΚΠΥΥΕ) (Κουρείο)» το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί 
και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 13 της Δ.Κ Δράμας επί 
της οδού Κ. Νταή 8. 

 

4.  63.  Πρόταση λειτουργίας 

Χριστουγεννιάτικης αγοράς 

στον Δημοτικό Κήπο και 

στην Πλατεία Ελευθερίας 
 

Με την παρατήρηση των μελών του Συμβουλίου: 1) 
Συμεωνίδου – Λενικάκη Παναγιώτας , 2) Αβράμη 
Αναστασίας και 3) Ορφανίδη Αδάμ, πως θα ήταν 
χρήσιμο να ενημερωθούν εάν υπάρχει σχεδιάγραμμα περί 
του τι ακριβώς θα γίνει, ποιες κατασκευές και που θα 
τοποθετηθούν.  
      Σαφώς και συμφωνούν με την πραγματοποίηση της 
εκδήλωσης «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ» και τη λειτουργία 
Χριστουγεννιάτικης Αγοράς στον Δημοτικό Κήπο και την 
Πλατεία Ελευθερίας, επισημαίνουν όμως ότι θα πρέπει να 
υπάρξει πρόβλεψη και να δοθεί βαρύτητα, στο πνεύμα των 
Χριστουγέννων και όχι τόσο στην εμπορευματοποίηση της 
εκδήλωσης.  
      Σημειώνεται ότι στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, 
παρουσίασε σχεδιάγραμμα  εγκατάστασης των πάσης 
φύσεως κατασκευών στο δημοτικό κήπο. 
 

Π ρ ο τ ε ί ν ε ι        ο μ ό φ ω ν α 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη 
λειτουργία  Χριστουγεννιάτικης Αγοράς  στον Δημοτικό 
Κήπο και στην Πλ. Ελευθερίας από 15/12/2014 μέχρι 
30/12/2014, στα πλαίσια διοργάνωσης της 
«ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ»  

 

5.  64.  Προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων 

υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 
 

Ομόφωνα 

 Για την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος που 
πρόκειται να λειτουργήσει από τους: 
 

1) Μαυρίδου Μαρία του Ελευθερίου, για προέγκριση 
ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση λιανικής 
διάθεσης τροφίμων και ποτών (Οπωροπωλείο)» το 
οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο 
Ο.Τ. 317 της Δ.Κ Δράμας επί της οδού Γ. Παπανδρέου 



38Α. 

2) Βικελίδη Παναγιώτη του Γεωργίου, εκπροσώπου της 
«ΜΙΚΡΟΣ ΜΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», για προέγκριση ίδρυσης 
καταστήματος «Επιχείρηση λιανικής διάθεσης 
τροφίμων και ποτών (Πρατήριο άρτου – Πρατήριο 
γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής) – Επιχείρηση 
μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης 
προχείρου γεύματος» το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί 
και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 459 της Δ.Κ Δράμας επί 
της οδού Εθνικής Αμύνης 31. 

3) Τσιτσόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου, για 
προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση 
λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών 
(Οπωροπωλείο – Παντοπωλείο – Πρατήριο άρτου – 
Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής)» το 
οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο 
Ο.Τ. 235 της Δ.Κ Δράμας επί της οδού Δούκα Ζέρβα 8. 

4) Τσιομπάνογλου Παναγιώτη του Δημητρίου, για 
προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση 
λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών 
(Οπωροπωλείο)» το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να 
λειτουργήσει στο Ο.Τ. 322 της Δ.Κ Δράμας επί των 
οδών Σκρα και Μητροπολίτου Προκοπίου γωνία 16. 

6.  65.  Χορήγηση άδειας 

λειτουργίας μουσικής με 

παράταση 
 

Ομόφωνα 

 Εγκρίνει   την αίτηση για χορήγηση άδειας 
λειτουργίας μουσικών οργάνων με παράταση για 
καταστήματα ή επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργεί σύμφωνα με τους 
όρους χορήγησης της άδειας μουσικών οργάνων και ότι 
δεν θα διαταράσσεται η ηρεμία των περιοίκων : 

1) για τη θερινή περίοδο 1-4 εκάστου έτους έως 
30-9 εκάστου έτους , όλες τις ημέρες της 
εβδομάδας μέχρι την 03.00 ώρα 
2) 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) Λαζόγλου Φωτεινή του  Γεωργίου, για το 
κατάστημά της «Καφενείο» που βρίσκεται στη 
ΔΚ Δράμας, επί της οδού Μακεδονίας 26, για 
(1) ένα έτος έως τις 03:00. 

2) Γερμανίδου Χριστίνα του  Κυριάκου, για το 
κατάστημά της «Καφενείο - Εστιατόριο» που 
βρίσκεται στη ΔΚ Δράμας, επί της οδού Αμύντα 
28-30, για (3) τρία έτη έως τις 02:00. 

 

 
Δράμα 11-11-2014 
Η  γραμματέας   
 
Μυροφόρα Ψωμά           


