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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  1.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Ομόφωνα 

 

 

2.  2.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Ομόφωνα 

 

 

3.  3.  Τροποποίηση του προϋπολογισμού 

εξόδων – τεχνικού προγράμματος 

της Δημοτικής Κοινότητας 

Δράμας και κατ΄ επέκταση του 

προϋπολογισμού Δ. Δράμας οικ. 

έτους 2017 

Ομόφωνα 
 

 

4.  4.  Προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

     Ομόφωνα  

 

 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που 

πρόκειται να λειτουργήσει από τους: 

 

1) Κολώνια Παρασκευή του 
Αντωνίου, για προέγκριση ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής 
διάθεσης τροφίμων και ποτών 
(Οπωροπωλείο)», το οποίο πρόκειται να 

ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 806 της 

Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Πατριάρχου 

Διονυσίου 4. 

2) Δανιηλίδου Παναγιώτα του 
Λαζάρου, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Κομμωτήριο», το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί  και  να  λειτουργήσει στο 

Ο.Τ. 443 στη Δράμα και επί της οδού Γαληνού 

20 & Ουρανίας. 

3) Καλαϊτζίδη Γερμανό του 
Περικλή, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Επιχείρηση αναψυχής 
και προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματωδών ποτών», το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί  και  να  λειτουργήσει στο 

Ο.Τ. 463 στη Δράμα και επί της οδού 

Περικλέους Κάβδα 4. 

 
 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 



ανάκλησης των ανωτέρω προεγκρίσεων, 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. 

 
5.  5.  Γνωμοδότηση για την 

παραχώρηση χρήσης δημοτικού 

ακινήτου 

     Ομόφωνα 
 

6.  6.  Γνωμοδότηση για την 

παραχώρηση χρήσης δημοτικού 

ακινήτου 

     Ομόφωνα 
 
 

7.  7.  Διατύπωση γνώμης προς το ΔΣ 

για τη χορήγηση άδειας 

ανασκαφής κρυμμένου θησαυρού 

Ομόφωνα 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση της 

άδειας από την Κτηματική Υπηρεσία είναι η 

προσκόμιση εγγυητικής επιστολής υπέρ του 

Δήμου Δράμας το ύψος της οποίας θα 

καθοριστεί από την Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

 
8.  8.  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 έκαστο κατάστημα θα λειτουργεί σύμφωνα 

με τους όρους χορήγησης της άδειας μουσικών 

οργάνων και 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)  Χατζηπαντελή Σοφοκλή του 
Γεωργίου, για το κατάστημά του 

«Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών – 
Επιχείρηση αναψυχής – Επιχείρηση 
μαζικής εστίασης παρασκευής και 
προσφοράς προχείρου γεύματος», 
που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της επί  της 

οδού Μακεδονίας και Περικλέους Κάβδα, για 
αόριστο χρόνο. 
2) Κατσαρό Δημήτριο του 



Στεφάνου, για το κατάστημά του 

«Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών – 
Επιχείρηση μαζικής εστίασης και 
αναψυχής– Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης παρασκευής και 
προσφοράς προχείρου γεύματος – 
Παιδότοπος -», που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Δράμας επί της επί  της οδού Πατριάρχου 

Διονυσίου 13, για αόριστο χρόνο. 
 
 Εγκρίνει την αίτηση για χορήγηση 

άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με 

παράταση για καταστήματα ή επιχειρήσεις 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση 

ότι έκαστο κατάστημα θα λειτουργεί σύμφωνα 

με τους όρους χορήγησης της άδειας μουσικών 

οργάνων και 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 01.00 ώρα 

 για τη χειμερινή περίοδο 1-10 εκάστου έτους έως 

31-3 εκάστου έτους  όλες τις ημέρες της 

εβδομάδας μέχρι την 01.00 ώρα από τον:  

 

 
1) Χατζηϊωαννίδη Χαράλαμπο 
του Στυλιανού, για το κατάστημά του 

«Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών – 
Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς 
πλήρους γεύματος», που βρίσκεται στη 

Δ.Κ. Δράμας επί της επί  της οδού Χρυσοβέργη 

1, για ένα (1) έτος. 
 

 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης των ανωτέρω προεγκρίσεων, 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 10/02/2017 

Η  γραμματέας   

 

 

Μυροφόρα Ψωμά           


