
ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

16//17-11-2017 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 
 

 

Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  90 Παράταση ωραρίου μουσικής σε 

κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       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) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. , για το 

κατάστημά της  «Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και διάθεσης μερικής επεξεργασίας 
(προχείρου γεύματος)», που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας , 

στην οδό Ελ Βενιζέλου 47, για αόριστο χρόνο. 

2) ΕΤΟΓΛΟΥ Ι. – ΔΟΥΚΙΝΑΡΗ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε., 
για το κατάστημά της «Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
προχείρου γεύματος (καφετέρια-αναψυκτήριο)», που 

βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας , επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 12 και 

Ηπείρου, για αόριστο χρόνο. 
 

2.  91 Παράταση ωραρίου μουσικής σε 

κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       ο μ ό φ ω ν α 
 

  Εγκρίνει τις  αιτήσεις για χορήγηση παράτασης 

ωραρίου μουσικής για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

στις  παρακάτω  εταιρείες, 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 την:  

  

3)  Καραγιαννίδης Αθανάσιος του Αβραάμ, για 

το κατάστημά του «Καφενείο», που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Δράμας , στην οδό Μακεδονίας 2Α , για αόριστο χρόνο. 

4) Χαραλάμπου Αθανάσιος του Ιωάννη, για το 

κατάστημά του «Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
προχείρου γεύματος (καφετέρια)», που βρίσκεται στη 

Δ.Κ. Δράμας , στην οδό Γ. Ζερβού 131 για αόριστο χρόνο. 

5) Μανομενίδου Ιωάννα του Ελευθερίου, για το 

κατάστημά της «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους 
γεύματος», που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, στην οδό 

Παγγαίου 9 , για αόριστο χρόνο. 
6)   Ασπρίδης Σταύρος του Βασιλείου, για το 

κατάστημά του «Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
(καφετέρια-μπαρ)», που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, στην 

οδό Βεργίνας 3 , για αόριστο χρόνο. 
7) Σιάμπος Νικόλαος του Ιωάννη, για το 

κατάστημά του «Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
(καφετέρια)», που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, στην οδό 

Εθνικής Αμύνης 10 , για αόριστο χρόνο 

 

3.  92 Γνωμοδότηση για την διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        ο μ ό φ ω ν α       π ρ ο ς     το   Δ Σ 
 
 Περί διάθεσης κατά χρήση στον σύλλογο 

Βετεράνων Χειροσφαίρισης Δράμας., του Α.Π.Κ «Δ. 

Κραχτίδης» το Σάββατο 30/12/2017 από τις 12:00 έως 14:00 

και 18:00 έως 22:00, για την διεξαγωγή φιλικών αγώνων 

χειροσφαίρισης με φιλανθρωπικό χαρακτήρα από διάφορες 



πόλεις της Ελλάδας, στο πλαίσιο της Ονειρούπολης. 

 

Τα αθλητικά σωματεία, στα οποία διατίθεται η χρήση 

των δημοτικών χώρων δεσμεύονται ανεπιφύλακτα για την 

τήρηση του Κανονισμού λειτουργίας των αθλητικών 

εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την 433/2012 ΑΔΣ. 

 

 

Δράμα 20-11-2017 

 

Η  αναπληρώτρια γραμματέας   

 

 

Τσιπουρίδου Αγγελική        


