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1.  45.  1Ο ΕΚΤAΚΤΟ 

Παράταση ωραρίου μουσικής σε 

καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

 

 

Ομόφωνα 
 

Εγκρίνει την αίτηση για χορήγηση 

παράτασης ωραρίου μουσικής για καταστήματα 

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 τους:  

  
1)  Διαμαντή Πέτρο του 
Κων/νου, για το κατάστημά του 

«Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
προχείρου γεύματος», που βρίσκεται στη 

Δ.Κ. Δράμας , στην οδό Γ. Σταύρου 10, για 
αόριστο χρόνο. 
2) Καλοκέρη Ειρήνη του 
Σπύρου, για το κατάστημά της 

«Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
πλήρους γεύματος – Επιχείρηση 
αναψυχής», που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας 

, στην οδό Σόλωνος 4, 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. 

 
 

 

 



2.  46.  Παράταση ωραρίου μουσικής σε 

κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

 

Ομόφωνα 
 

 Εγκρίνει την αίτηση για χορήγηση 

παράτασης ωραρίου μουσικής για καταστήματα 

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)  Radka Angelova του Dino, 
για το κατάστημά της «Επιχείρηση 
παροχής υπηρεσιών-Επιχείρηση 
αναψυχής», που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Δράμας, στην οδό Μακρυγιάννη 1, για 
αόριστο χρόνο. 
2) Μπούρδη Χριστίνα του 
Χαραλάμπους, για το κατάστημά της 

«Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
προχείρου γεύματος ταχείας 
εξυπηρετήσεως», που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Δράμας, στην οδό Βενιζέλου 12, για 
αόριστο χρόνο. 
3) Ψωμιάδη Γεώργιο του Ηλία, 
για το κατάστημά του «Επιχείρηση 
παροχής υπηρεσιών-Επιχείρηση 
αναψυχής προσφοράς κατά κύριο 
λόγο οινοπνευματωδών ποτών- 
Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και διάθεσης 
προχείρου γεύματος», που βρίσκεται στη 

Δ.Κ. Δράμας, στην οδό Εθνικής Αμύνης και 

Σμύρνης 1, για αόριστο χρόνο. 
4) «ΑΝΤ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ – Θ. 
ΦΥΣΕΚΙΔΗΣ Ο.Ε.», για το κατάστημά 

τους «Επιχείρηση αναψυχής 
προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματωδών ποτών (καφέ- 
μπάρ)-Επιχείρηση αναψυχής», που 

βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, στην οδό 

Καραϊσκάκη 11, 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.  47.  Προτάσεις για απαγόρευση 

καυσοξύλευσης 

 

Ομόφωνα 
 

 Για τη μη επιλογή περιοχών 

περιμετρικά των οικισμών ή αλσυλλίων, στα 

διοικητικά όρια της ΔΚ Δράμας, προκειμένου να 

συμπεριληφθούν στη δασική ρυθμιστική διάταξη 

καυσοξύλευσης του έτους 2017 του οικείου 

Δασαρχείου 
 
 

 

 

 

 

 

 

Δράμα 11-07-2017 

 

Η  γραμματέας   

 

 

Μυροφόρα Ψωμά           


