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1.  31.  1Ο ΕΚΑΤΚΤΟ 

Παραχώρηση ή μη χώρου 

γηπέδου τένις 

Γνωμοδοτεί Ομόφωνα προς 

το ΔΣ 

 
 

 

 

2.  32.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ομόφωνα 

 

 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που 

πρόκειται να λειτουργήσουν από τους: 

 

1) Γεωργιάδη Παναγιώτη του 
Ιωάννη, για προέγκριση ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης προχείρου γεύματος- 
Επιχείρηση Αναψυχής – 
Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης 
Τροφίμων & Ποτών (Κατάστημα 
ξηρών καρπών και ζαχαρωδών 
προϊόντων – Καφεκοπτείο)», το 

οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει 

στο Ο.Τ. 464 της Δ.Κ. Δράμας επί της οδού 

Ηπείρου 33 και Εθν. Επαναστάσεως 

2) Sirgiannis Teuta, για 

προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 

«Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών 
– Επιχείρηση αναψυχής», το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο 

Ο.Τ. 73 της Δ.Κ. Δράμας επί της οδού 

Θεοτοκοπούλου 7 

3) Μέρμηγκα Νικόλαο του 
Θεμιστοκλή, για προέγκριση ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης παρασκευής και 
διάθεσης πλήρους γεύματος», το 

οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει 

στο Ο.Τ. 97 της Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Αγίας 

Βαρβάρας 13 

 



 

 

 

 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. 

 

3.  33.  3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Παράταση ωραρίου μουσικής σε 

καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ο μ ό φ ω ν α 
 
  Εγκρίνει την αίτηση για χορήγηση 

παράτασης ωραρίου μουσικής για κατάστημα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος στους 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 τους:  

  
1)  «ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε.», δια της εκπροσώπου της Καρτάλη 

Φωτεινής του Νικολάου για το κατάστημά του 

«Επιχείρηση αναψυχής», που βρίσκεται 

στη Δ.Κ. Δράμας , στην οδό Μητρ. Αγαθαγγέλου 

2, για αόριστο χρόνο. 
 
2) «ΕΡΓΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ – 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Α.Τ.Ε.Ε.» δια της εκπροσώπου της 

Κούκουρα Ελένης, για το κατάστημά της 

«Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς 
πλήρους γεύματος γεύματος», εντός 

του Ξενοδοχείου « HYDRAMA GRAND», που 

βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας , στην οδό Αγίας 

Βαρβάρας 11, για αόριστο χρόνο 
3) «ΕΡΓΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ – 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Α.Τ.Ε.Ε.» δια της εκπροσώπου της 

Κούκουρα Ελένης, για το κατάστημά της 

«Επιχείρηση λιανικής διάθεσης 
τροφίμων και ποτών (Κάβα ποτών) 
και Επιχείρηση μαζικής εστίασης 



παρασκευής και διάθεσης 
προχείρου γεύματος», εντός του 

Ξενοδοχείου « HYDRAMA GRAND», που 

βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας , στην οδό Αγίας 

Βαρβάρας 11, για αόριστο χρόνο 
4) Μιχαηλίδη Σάββα του 
Νικολάου, για το κατάστημά του 

«Επιχείρηση αναψυχής», που βρίσκεται 

στη Δ.Κ. Δράμας , στην οδό Αγ. Κων/νου 21 & 

Μιαούλη, για αόριστο χρόνο 
5) Βεζυρίδη Πολυχρόνη του 
Αναστασίου, για το κατάστημά του 

«Καφετέρια», που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Δράμας , στην οδό Αθ. Διάκου 7, 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. 

 
4.  34.  Προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ο μ ό φ ω ν α 
                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που 

πρόκειται να λειτουργήσουν από τους: 

 

1) Παναγιωτίδου Χριστίνα του 
Παναγιώτη, για προέγκριση ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης προχείρου γεύματος- 
Επιχείρηση αναψυχής», το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο 

Ο.Τ. 829 της Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Χελμού 

( περιοχή ανάπλασης χειμάρρου Καλλιφύτου) 

2) Βουλτσιάδη Λεωνίδα του 
Αλέξανδρου, για προέγκριση ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης και αναψυχής – 
Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
πλήρους γεύματος», το οποίο πρόκειται 

να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 76 της 

Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Ορφέως 2 

3) Μπούρδη Χριστίνα του 
Χαραλάμπους, για προέγκριση ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής 



εστίασης και αναψυχής – 
Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
πλήρους γεύματος», το οποίο πρόκειται 

να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 19 της 

Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 10 & 

12 

4) Διαμαντή Πέτρου του 
Κων/νου, για προέγκριση ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών- Επιχειρήσεις 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 Γ. 

Συγγρού 10 & Συγγρού 14 

 

 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.  35.  Παράταση ωραρίου μουσικής σε 

καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ο μ ό φ ω ν α 
 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)  Ψαρρά Γεώργιο του 
Χαριλάου, για το κατάστημά του 

«Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών – 
Επιχείρηση μαζικής εστίασης και 
αναψυχής – Επιχείρηση 
αναψυχής», που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας 

, στην οδό Βενιζέλου 17 & Συγγρού, 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 τον:  

  
1) Καρατάσιο Γεώργιο του 
Δημητρίου, για το κατάστημά του 

«Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών – 
Επιχείρηση αναψυχής», που βρίσκεται 

στον Αρκαδικό Δράμας και στην οδό Πυθαγόρα 

34Α, 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. 

 
6.  36.  Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Γνωμοδοτεί Ομόφωνα προς 

το ΔΣ 

 

7.  37.  Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Γνωμοδοτεί Ομόφωνα προς 

το ΔΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Δράμα 23/05/2017 

Η  γραμματέας   

 

 

Μυροφόρα Ψωμά           


