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1.  16.  Παράταση ωραρίου μουσικής σε 

καταστήματα 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:  

1)  Πάππος Στυλιανός του Αθανασίου, για 

το κατάστημά του «Επιχείρηση μαζικής 

εστίασης προχείρου γεύματος (Καφετέρια)- 

Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους 

γεύματος (Εστιατόριο)», που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Δράμας , στο λόφο Κορυλόβου Δράμας, για αόριστο 

χρόνο. 

2) «Γ. ΣΑΛΤΙΔΗΣ – Α. ΦΟΥΤΖΙΤΖΗΣ 

Ε.Ε.», για το κατάστημά τους «Επιχείρηση 

μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος 

(Καφετέρια-Μπαρ-Αναψυκτήριο)», που 

βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας , στην οδό Βενιζέλου 15, 

για αόριστο χρόνο. 

3) Γούναρη Αικατερίνη του Γρηγορίου, για 

το κατάστημά της «Επιχείρηση μαζικής 

εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους 

γεύματος», που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, στην 

οδό Βουλγαροκτόνου 99, για αόριστο χρόνο. 

4) Βογιατζή Ιωάννα του Ιωάννη, για το 

κατάστημά της «Καφετέρια - Καφενείο», που 

βρίσκεται στη Νέα Αμισό και στην οδό Βασ. Όλγας 48, 

για αόριστο χρόνο. 

 

2.  17.  Παραχώρηση χρήσης χώρου για 

πραγματοποίηση εκδήλωσης 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί         ο μ ό φ ω ν α 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την 
δωρεάν παραχώρηση χώρου του parking όπισθεν 

του Δημοτικού Ωδείου, την Δευτέρα 23Ιουνίου 2018, 

στον σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού 

Ωδείου Δράμας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης και 

προβολής του έργου τους 
 

 
Δράμα 05-06-2018 

 

Η  γραμματέας   

 

 

 

Μυροφόρα Ψωμά       


