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1.  18 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο μ ό φ ω ν α 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που 

πρόκειται να λειτουργήσουν από τους: 

 

1)  Χατζοπούλου Ιωάννα του 
Κων/νου, για προέγκριση ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Επιχείρηση παροχής 
υπηρεσιών – Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης και  αναψυχής - 
Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
πρόχειρου γεύματος – Επιχείρηση 
αναψυχής», το οποίο πρόκειται να 

ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 310 

της Δ.Κ. Δράμας, επί της οδού Εμμανουήλ 

Παππά (στοά Παρασκευαίδη). 

2) Ψαρρά Γεώργιου του Χαρίλαου, 
για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών 
– Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
και αναψυχής – Επιχείρηση 
αναψυχής», το οποίο πρόκειται να 

ιδρυθεί  και  να  λειτουργήσει στο Ο.Τ. 60 

της Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Ελ. 

Βενιζέλου 17 & Συγγρού. 
 

2.  19 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 

2017-Αναμόρφωση προϋπολογισμού Π ρ ο τ ε ί ν ε ι    ο μ ό φ ω ν α   π ρ ο ς     τ ο  Δ Σ 
 Την τροποποίηση  του Τεχνικού 

Προγράμματος του Δ. Δράμας, οικ. έτους 2017 καθώς 

και του προϋπολογισμού 2017 με: 

1. Την Κατάργηση της πίστωσης με Κ.Α. 20.7325.29 

και τίτλο «Φωτισμός οδού τέρμα Αγ. Κων/νου προς 

εργατικές κατοικίες Μαυροβάτου και οδού 

Βενιζέλου κλπ» ποσού 170.000,00 €. 

2. Την Ενίσχυση της πίστωσης με  Κ.Α. 20.7325.02 

και τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού».  Με το 

ποσό των 25.000,00 €.   

3. Την Ενίσχυση της πίστωσης «Οδοποιία Δ.Κ.  

Δράμας» με ΚΑ 30.7323.03  με το ποσό 140.000,00 

ευρώ   

4. Την Δημιουργία πίστωσης με  τίτλο    

«Μετατοπίσεις δικτύου φωτισμού ΔΚ Δράμας». 

ποσού 5.000,00 € 

Θα  ακολουθήσει εγγραφή των πιστώσεων που 

τροποποιούνται και αυτών που δημιουργούνται, στο 

Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου  έτους 2017, καθώς και 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 

 



3.  20 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο μ ό φ ω ν α 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που 

πρόκειται να λειτουργήσουν από τους: 

 

1)  Θ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ- Δ. ΒΑΡΕΛΑΣ 
Ο.Ε., δια του εκπροσώπου της Βαρελά 

Δημητρίου του Γεωργίου, για προέγκριση 

ίδρυσης και λειτουργίας μικτού 

καταστήματος «Επιχείρηση λιανικής 
διάθεσης τροφίμων και ποτών 
(Καφεκοπτείο) – Επιχείρηση 
αναψυχής» το οποίο πρόκειται να 

ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 60 

της Δ.Κ. Δράμας, επί της οδού 19ης Μαΐου 

101. 

2) XHULIETA TODHRI  του SALI, 
για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχείρηση αναψυχής – 
Επιχείρηση λιανικής διάθεσης 
τροφίμων και ποτών (Πρατήριο 
άρτου)», το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί  

και  να  λειτουργήσει στο Ο.Τ. 234 της 

Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Αγ. 

Χρυσοστόμου 38. 

3) Ψωμιάδης Γεώργιος του Ηλία, για 

προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος «Επιχείρηση 
αναψυχής - Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης παρασκευής και 
διάθεσης πρόχειρου γεύματος», το 

οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να 

λειτουργήσει στο Ο.Τ. 476 της Δ.Κ. 

Δράμας επί των οδών Εθν. Αμύνης 1 και 

Σμύρνης. 

4) Καλοκέρη Ειρήνης του Σπύρου, για 

προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος «Επιχείρηση παροχής 
υπηρεσιών – Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης πλήρους γεύματος – 
Επιχείρηση αναψυχής», το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει 

στο Ο.Τ. 28 της Δ.Κ. Δράμας και επί της 

οδού Σόλωνος 4. 

5) Καρατάσιου Γεώργιου του 
Δημητρίου, για προέγκριση ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, «Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης παρασκευής και 
προσφοράς πρόχειρου γεύματος – 
Επιχείρηση αναψυχής», το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει 

στο Ο.Τ. 18 της Δ.Κ. Δράμας στον 

Αρκαδικό στην οδό Πυθαγόρα 34Α. 

 
 

 

Δράμα 21-03-2017 

 

Η  αναπληρώτρια γραμματέας   

 

 

Τσιπουρίδου Αγγελική        


