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1.  27.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ομόφωνα 

 

 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που 

πρόκειται να λειτουργήσουν από τους: 

 

1) Ιωαννίδη Χαρίλαο του 
Ιωάννη, για προέγκριση ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Επιχείρηση αναψυχής 
– Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς  
προχείρου γεύματος – Επιχείρηση 
λιανικής διάθεσης τροφίμων και 
ποτών πρατήριο άρτου – πρατήριο 
γάλακτος και ειδών 
Ζαχαροπλαστικής», το οποίο πρόκειται 

να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 246 της 

Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 149 

2) ΑΦΟΙ Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.Ε., δια 

της εκπροσώπου της, Αντωνίου Δέσποινας του 

Αντωνίου, για προέγκριση ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Λιανικής Διάθεσης 
Τροφίμων και Ποτών (Πρατήριο 
έτοιμου φαγητού)», το οποίο πρόκειται 

να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 64 της 

Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Αμύντα 70 

 

 

 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. 

 

 



 

2.  28.  Παράταση ωραρίου μουσικής σε 

καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ομόφωνα 

 

 Εγκρίνει την αίτηση για χορήγηση 

παράτασης ωραρίου μουσικής για κατάστημα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος στον 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 τον:  

  
1)  Παπά Αναστάσιο του 
Νικολάου - Ιωάννη, για το κατάστημά του 

«Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών – 
Επιχείρηση αναψυχής και 
προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματωδών ποτών – 
Επιχείρηση αναψυχής», με την 

επωνυμία « ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», 
που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας , στη γωνία 

Βενιζέλου & Κουντουριώτου, για αόριστο 
χρόνο. 
 
 Εγκρίνει την αίτηση για χορήγηση 

παράτασης ωραρίου μουσικής για κατάστημα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος στην 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 02.00 ώρα 

 για τη χειμερινή περίοδο 1-10 εκάστου 

έτους έως 31-3 εκάστου έτους  όλες τις ημέρες 

της εβδομάδας μέχρι την 02.00 ώρα από την:  

  
1) Χατζηκυριακίδου Χρυσάνθη 
του Νικολάου, για το κατάστημά της 

«Καφενείο - Ψητοπωλείο», που 

βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας και στην οδό 

Κύπρου 7 (εντός του Δημοτικού Κήπου, για 
αόριστο χρόνο. 

 
 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για 

την έκδοση απόφασης χορήγησης παράτασης 

ωραρίου μουσικής των παραπάνω 

καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 
Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 



ανάκλησης των ανωτέρω χορηγήσεων, σε 

περίπτωση μη εφαρμογής και  καταστρατήγησης  

υγειονομικών  διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 

3.  29.  Προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών 

παιδειών (τσίρκο) 

Ο μ ό φ ω ν α 
 
  Για την προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (τσίρκο) 

Από την εταιρεία «ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ – 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».  

 

Σύμφωνα με την 223/2017 ΑΔΣ 

 

 ο κοινόχρηστος χώρος, όπου θα 

λειτουργήσει το εν λόγω τσίρκο, βρίσκεται στο 

ανατολικό τμήμα του γηπέδου «ΚΡΑΧΤΙΔΗ», 

με ΚΑΕΚ 090144232004 και συντεταγμένες Α 

(Χ=513777,8 και Ψ=4554819,8), Β 

(Χ=51378605 και Ψ=4554764,9), Γ 

(Χ=513744,6 και Ψ=4554734,5) και Δ 

(Χ=513711,8 και Ψ=4554800,8), συνολικής 

έκτασης 3.825 τ.μ., εντός των ορίων του οποίου, 

η ενδιαφερόμενη εταιρία, «ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ – 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με έδρα Πλάτωνος 

57, Καλλιθέα, Α.Φ.Μ. 800726716, Δ.Ο.Υ. 

Καλλιθέας, δύναται να χρησιμοποιήσει τα 2.500 

τ.μ. που αιτήθηκε. 

 Το αιτούμενο διάστημα της 

παραχώρησης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, 

από την ανωτέρω εταιρία, είναι πέντε (5) ημέρες, 

από 11/05/2017 έως 15/05/2017. 

 Το τέλος χρήσης του κοινόχρηστου 

χώρου για το αιτούμενο διάστημα, σύμφωνα με 

την ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 559/2016 

απόφαση του Δ.Σ., ανέρχεται στα 1.750,00 € 

(350,00 € Χ 5 ημέρες = 1.750,00 €).  

 Ο παραχωρούμενος χώρος θα 

χρησιμοποιηθεί μόνο μετά από την έκδοση της 

σχετικής άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας 

στον κοινόχρηστο χώρο σε εφαρμογή του 

άρθρου 81 του Ν. 3463/2006, η οποία εκδίδεται 

από το αρμόδιο γραφείο. 

 

 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. 

 



4.  30.  Προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ο μ ό φ ω ν α 
                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που 

πρόκειται να λειτουργήσουν από την: 

 

1) Τριανταφυλλίδου Χριστίνα 
του Σταύρου, για προέγκριση ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Κατάστημα παροχής 
υπηρεσιών υγειονομικού 
ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.) 
Κομμωτήριο», το οποίο πρόκειται να 

ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 270 της 

Δ.Κ. Δράμας επί των οδών Προποντίδος 2 και Κ. 

Παλαιολόγου 

 

 

 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. 
 

 

 

 

 

 

Δράμα 11/05/2017 

Η  γραμματέας   

 

 

Μυροφόρα Ψωμά           


