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1.  102.  1
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Παράταση ωραρίου μουσικής 

σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

 

Ομόφωνα 

 

 Eγκρίνει 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) Αγαπίου Ηλία του Αθανασίου 

, για το κατάστημά του «Επιχείρηση 

αναψυχής», που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας 

, στην οδό Ηπείρου 19, για αόριστο 

χρόνο. 

2) Κωνσταντίνου Όλγα του 

Γεωργίου, για το κατάστημά της 

«Καφετέρια - Αναψυκτήριο», που 

βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας , στην οδό Εθνικής 

Αμύνης 49, 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.  103.  Παράταση ωραρίου μουσικής 

σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος  

 

Ομόφωνα 

 

 

 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 τους:  

  
1)  Βογιατζή Γεώργιο του 

Παναγιώτη, για το κατάστημά του 

«Επιχείρηση μαζικής εστίασης 

(καφετέρια)», που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Δράμας , στην οδό Βίτσι  24 , για αόριστο 

χρόνο. 

2) Ατματζίδη Μιχαήλ του 

Παύλου, για το κατάστημά του 

«Επιχείρηση μαζικής εστίασης 

μερικής επεξεργασίας  (καφετέρια 

- μπαρ) – Επιχείρηση μαζικής 

εστίασης πλήρους επεξεργασίας 

(σνακ μπαρ)», που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Δράμας , στην οδό Π. Κάβδα 2
α
-2β για 

αόριστο χρόνο. 

3) Χατζησαββίδη Κων/νο του 

Νεόφυτου, για το κατάστημά του 

«Καφετέρια», που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Δράμας, στην οδό 19
ης

 Μαΐου 163 , για 

αόριστο χρόνο. 

4) Κιοσέ Χρυσούλα του 

Βασιλείου, για το κατάστημά της 

«Επιχείρηση μαζικής εστίασης 

(καφετέρια ) – Επιχείρηση 

λιανικού εμπορίου (καφεκοπτείο)», 

που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, στην οδό Γ. 



Ζερβού 3 , για αόριστο χρόνο. 

5) «Μουτίδης Δ. & Σια Ε.Ε.», για 

το κατάστημά της «Επιχείρηση μαζικής 

εστίασης μερικής επεξεργασίας 

(προχείρου γεύματος) 

(Ζαχαροπλαστείο – Καφετέρια)», 

που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, στην οδό 

Ειρήνης 23 , για αόριστο χρόνο 

6) Burgan Mustafa του Axmed, 

για το κατάστημά του «Επιχείρηση 

μαζικής εστίασης μερικής 

επεξεργασίας (προχείρου 

γεύματος) (Μπαρ)», που βρίσκεται στη 

Δ.Κ. Δράμας, στην οδό 1
ης

 Ιουλίου 18 , για 

αόριστο χρόνο 

7) Παπαδόπουλο Αναστάσιο του 

Στυλιανού, για το κατάστημά του 

«Επιχείρηση μαζικής εστίασης 

πλήρους γεύματος (Εστιατόριο)», 

που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, στην οδό 28
ης

 

Οκτωβρίου 10 , 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.  104.  Γνωμοδότηση για την διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Ομόφωνα 

4.  105.  Έγκριση της 56/2017 απόφασης 

της ΔΕΠ, σχετικά με τη διάθεση 

χρήσης του Νηπιαγωγείου 

Αρκαδικού 

 

Ομόφωνα 

Δράμα 29-12-2017 

 

Η  γραμματέας   

 

 

Μυροφόρα Ψωμά           


