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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
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1.  45.  Προτάσεις για απαγόρευση 

 Καυσοξύλευσης 

 

 

Ομόφωνα Για την μη υποβολή πρότασης  

περιοχής περιμετρικά των οικισμών της Δημοτικής 

Κοινότητας Δράμας για να συμπεριληφθή στην 

δασική ρυθμιστική διάταξη καυσοξύλευσης του 

έτους 2013. 

 

2.  46 Χορήγηση aδειών 

λειτουργίας μουσικής με 

παράταση ωραρίου  

 

 

 Εγκρίνει   τις  αιτήσεις για χορήγηση 
άδειας λειτουργίας μουσικής οργάνων με 
παράταση για κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι θα 
λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους 
χορήγησης της άδειας μουσικών οργάνων και 
ότι δεν θα διαταράσσεται η ηρεμία των 
περιοίκων : 

a. για τη θερινή περίοδο 1-4 εκάστου έτους 

έως 30-9 εκάστου έτους και για τη χειμερινή 

περίοδο 1-10 εκάστου έτους έως 31-3 

εκάστου έτους  όλες τις ημέρες της 

εβδομάδας η μουσική θα λειτουργεί μέχρι 

την 02.00 η ώρα   στην: 

1. Τουστσόγλου Παναγιώτας του 
Βασιλείου  για το κατάστημα της 

«Καφετέρια», που βρίσκεται στη Ν. 

Αμισό  της Δ.Κ. Δράμας, επί της  οδού  Αν. 

Αβραμίδη 32  για (1) έτος 

 

a. για τη θερινή περίοδο 1-4 εκάστου έτους 

έως 30-9 εκάστου έτους , όλες τις ημέρες 

της εβδομάδας μέχρι την 03.00 ώρα 

b. για τη χειμερινή περίοδο 1-10 εκάστου 

έτους έως 31-3 εκάστου έτους  μέχρι την  

03.00 ώρα, πλην Πέμπτης και Κυριακής 

που η μουσική θα λειτουργεί μέχρι την 

02.00 η ώρα   στον: 

2. Αποστολίδη Θεόδωρο του 
Δημητρίου για το κατάστημα του 

«Ψητοπωλείο - 
Ψαροταβέρνα» που βρίσκεται στη 

Δ.Κ. Δράμας και επί της οδού Μακεδονίας 

2  επ΄αορίστου χρόνου 

 

a. για τη θερινή περίοδο 1-4 εκάστου έτους 

έως 30-9 εκάστου έτους , όλες τις ημέρες 

της εβδομάδας μέχρι την 03.00 ώρα 

b. για τη χειμερινή περίοδο 1-10 εκάστου 

έτους έως 31-3 εκάστου έτους  μέχρι την  

03.00 ώρα, πλην Πέμπτης και Κυριακής 

που η μουσική θα λειτουργεί μέχρι την 

02.00 η ώρα   στον: 

3. Σαλτίδη Γεώργιο του 
Κωνσταντίνου εκπρόσωπο της 
«Γεώργιος Σαλτίδης & Σία 
Ε.Ε.»     για το κατάστημά 

«Επιχείρηση παροχής 



υπηρεσιών – Επιχείρηση 
αναψυχής - Επιχείρηση 
αναψυχής και προσφοράς 
κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματωδών ποτών», που 

βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, επί της οδού 

Βενιζέλου 47,   για (3) τρία έτη 

 

a. για τη θερινή περίοδο 1-4 εκάστου έτους 

έως 30-9 εκάστου έτους , όλες τις ημέρες 

της εβδομάδας μέχρι την 03.00 ώρα 

b. για τη χειμερινή περίοδο 1-10 εκάστου 

έτους έως 31-3 εκάστου έτους  μέχρι την  

03.00 ώρα, πλην Πέμπτης και Κυριακής 

που η μουσική θα λειτουργεί μέχρι την 

02.00 η ώρα   στην: 

4. Simeonoνa  Bistra του Antoνa  
για το κατάστημα «Καφενείο» (ΡΑΪ) 

που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας  επί της 

οδού Γαληνού 9  επ΄αορίστου χρόνου. 
 

a. για τη θερινή περίοδο 1-4 εκάστου έτους 

έως 30-9 εκάστου έτους , όλες τις ημέρες 

της εβδομάδας μέχρι την 03.00 ώρα 

b. για τη χειμερινή περίοδο 1-10 εκάστου 

έτους έως 31-3 εκάστου έτους  μέχρι την  

03.00 ώρα, πλην Πέμπτης και Κυριακής 

που η μουσική θα λειτουργεί μέχρι την 

02.00 η ώρα   στην: 

5. Καρρά Μαρία του Ηλία  για το 

κατάστημα «Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης παρασκευής και 
προσφοράς  πλήρους  
γεύματος & Επιχείρηση 
αναψυχής - Επιχείρηση 
αναψυχής & προσφοράς κατά 
κύριο λόγο οινοπνευματοδών 
ποτών » που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Δράμας  επί της οδού Εθν. Αμύνης 59  

επ΄αορίστου χρόνου 
 

3.  47 Προέγκριση ίδρυσης  

καταστημάτων υγειονομικού  

ενδιαφέροντος  

1) Για την προέγκριση ίδρυσης 
καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος που πρόκειται να 
λειτουργήσουν από τους: 

Κουτουνίδου Συμέλα του 
Ανδρέα, για το κατάστημά της  

«Επιχείρηση αναψυχής» στη 
Δ.Κ. Δράμας, στο Ο.Τ. 286, επί της 
οδού  Ακροπόλεως 34. 
 

2) Βαρνίδη Κωνσταντίνο του 
Γεωργίου για το κατάστημα του 

«Επιχείρηση λιανικής και 
χονδρικής διάθεσης 
τροφίμων και ποτών» στη 
Δ.Κ. Δράμας, στο Ο.Τ. 127, επί της 
οδού Γούναρη 5-7.  



 

3) «Λαμπράκη Χ. & Σία Ο.Ε.» 

για «Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης παρασκευής και 
προσφοράς πρόχειρου 
γεύματος» στη Δ.Κ. Δράμας, στο 
Ο.Τ. 59, επί της οδού Βενιζέλου 41-
43. 

 
 

 
Δράμα  01-08-2013 
Η  γραμματέας  
 
  
Ιωάννα  Κοτοπούλου 
 
 
 


