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1.  8.  1ο έκτακτο θέμα 

Χορήγηση αδειών λειτουργίας 

μουσικής με παράταση  

Ομόφωνα 
 Εγκρίνει την αίτηση για 

χορήγηση άδειας λειτουργίας 

μουσικών οργάνων με παράταση 

για καταστήματα ή επιχειρήσεις 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, με την 

προϋπόθεση ότι θα λειτουργεί 

σύμφωνα με τους όρους χορήγησης 

της άδειας μουσικών οργάνων και 

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) Μιχαλούδη Βασίλειο του 

Αριστοτέλη, εκπροσώπου της «Β. 
ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.» για το κατάστημά της 

«Καφετέρια» που βρίσκεται στη 

ΔΚ Δράμας, επί της οδού Ηπείρου 

24, για  αόριστο χρονικό 
διάστημα 

 

 

 Ο  Δήμος Δράμας διατηρεί το 

δικαίωμα ανάκλησης της ανωτέρω άδειας 

σε περίπτωση  μη  εφαρμογής  και  

καταστρατήγησης  υγειονομικών  

διατάξεων και κανονιστικών αποφάσεων 

του Δήμου. 

 

2.  9.  Τροποποίηση Τεχνικού 

Προγράμματος της ΔΚ Δράμας οικ. 

έτους 2015 

Με την επισήμανση όλων των 
παρόντων μελών του Συμβουλίου 
της ΔΚ Δράμας πως, ψηφίζουν το 
θέμα αλλά θα έπρεπε να 
συνοδεύεται  από περισσότερα 
στοιχεία έτσι ώστε να μπορούν να 
διαμορφώσουν σαφέστερη άποψη 
σχετικά και με τα δύο 



αναφερόμενα έργα και 
συγκεκριμένα, ποιες κινήσεις 
έχουν γίνει έως σήμερα , ποια 
ακριβώς είναι τα προβλήματα και 
πως προτίθεται να τα επιλύσει ο 
Δήμος. Επίσης όλοι αναφέρθηκαν 
στην αναγκαιότητα αναβάθμισης 
των αρμοδιοτήτων του 
Συμβουλίου διότι γενικώς τα 
προβλήματα είναι πολλά και 
επιζητούν τη λύση τους προς το 
συμφέρον πάντα των δημοτών. 
  

Το Συμβούλιο της ΔΚ Δράμας 
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 Τροποποιεί  το Τεχνικό 
Πρόγραμμα της ΔΚ Δράμας οικ. 
έτους 2015: 
 
1) Ενσωματώνοντας  το έργο με 
τίτλο «Βελτιώσεις παιδικών χαρών» 
της ΔΚ Δράμας , που είχε εγγραφεί 
στο ΤΠ του Δήμου οικ. έτους 2014, 
προϋπολογισμού 172.000.00 € και  
δεν εκτελέσθηκε, στο ΤΠ οικ. έτους 
2015, όπου υπάρχει εγγραφή με 
τίτλο « Βελτίωση παιδικών χαρών», 
με το ποσό των 170.000,00 €, οπότε 
ο τελικός προϋπολογισμός του νέου 
έργου με τίτλο « Βελτίωση παιδικών 
χαρών»,  διαμορφώνεται στο ποσό 
των 342.000,00 € ( 172.000,00 € - 
2014 + 170.000,00 € - 2015= 
342.000,00 €) 

2) Καταργώντας  το έργο με 
τίτλο «Βελτίωση περίφραξης και 
αποδυτηρίων γηπέδων 
ποδοσφαίρου ΔΚ Δράμας» της ΔΚ 
Δράμας , που είχε εγγραφεί στο ΤΠ 
του Δήμου οικ. έτους 2014 και δεν 
εκτελέσθηκε διότι αντιμετωπίζεται 
στα πλαίσια του γενικού ελέγχου 
των γενικών εγκαταστάσεων, 
προϋπολογισμού 40.000,00 €, 
μεταφέροντας το ποσό αυτό, στο 
εγγεγραμμένο έργο στο ΤΠ οικ. 
έτους 2015 με τίτλο « Οδοποιία ΔΚ 
Δράμας», οπότε ο τελικός 
προϋπολογισμός αυτού 
διαμορφώνεται στο ποσό των 



182.000,00 € ( 40.000,00 € - 2014 + 
142.000,00 € - 2015 = 182.000,00 €)» 

 

3.  10.  Χορήγηση αδειών λειτουργίας 

μουσικής με παράταση 

Ομόφωνα 
 Εγκρίνει   την αίτηση για 

χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών 

οργάνων με παράταση για καταστήματα ή 

επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, 

με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργεί 

σύμφωνα με τους όρους χορήγησης της 

άδειας μουσικών οργάνων και ότι δεν θα 

διαταράσσεται η ηρεμία των περιοίκων : 

1) για τη θερινή περίοδο 1-4 εκάστου 

έτους έως 30-9 εκάστου έτους , όλες τις 

ημέρες της εβδομάδας μέχρι την 03.00 

ώρα 

2) 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) Χατζηγεωργίου Ευάγγελο 
του Φιλίππου, για το κατάστημά του 

«Επιχείρηση παροχής 
υπηρεσιών – επιχείρηση 
αναψυχής – επιχείρηση 
αναψυχής και προσφοράς 
κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματωδών ποτών» 

που βρίσκεται στη ΔΚ Δράμας, επί της οδού 

Σμύρνης 30, για (1) ένα έτος  

2) Ευσταθιάδη Θεοχάρη του 

Ευσταθίου, για το κατάστημά του 

«Επιχείρηση παροχής 
υπηρεσιών – επιχείρηση 
αναψυχής» που βρίσκεται στη ΔΚ 

Δράμας, επί των οδών Αγίου Κωνσταντίνου 

21 και Μιαούλη, για (1) ένα έτος. 

3) Ατματζίδου Ζαφειρώ του 

Παύλου, εκπρόσωπο της εταιρείας 

«ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Μ.Ι.Κ.Ε.» για το κατάστημά της 

«Επιχείρηση αναψυχής – 
επιχείρηση μαζικής 
εστίασης παρασκευής και 
προσφοράς προχείρου 
γεύματος» που βρίσκεται στη ΔΚ 

Δράμας, επί της οδού Περικλέους Κάβδα 

(όπισθεν) 2
α
 – 2β, για (1) ένα έτος έως τις 

03:00. 
 

 

1) για τη θερινή περίοδο 1-4 εκάστου 
έτους έως 30-9 εκάστου έτους , όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας μέχρι την 
01.00 ώρα 

2) για τη χειμερινή περίοδο 1-10 εκάστου 



έτους έως 31-3 εκάστου έτους  όλες τις 

ημέρες της εβδομάδας μέχρι την 01.00 

ώρα από τον:  
 

 

1) Μανώλα Γεώργιο του Ευσταθίου, 

για το κατάστημά του «Επιχείρηση 
παροχής υπηρεσιών – 
επιχείρηση αναψυχής και 
προσφοράς κατά κύριο 
λόγο οινοπνευματοδών 
ποτών» που βρίσκεται στη ΔΚ Δράμας, 

επί της οδού Πλατεία Ελευθερίας και Θ. 

Αθανασιάδη 2, για αόριστο χρονικό 
διάστημα. 

 

 Ο  Δήμος Δράμας διατηρεί το 

δικαίωμα ανάκλησης των ανωτέρω αδειών 

σε περίπτωση  μη  εφαρμογής  και  

καταστρατήγησης  υγειονομικών  

διατάξεων και κανονιστικών αποφάσεων 

του Δήμου. 

 
4.  11.  Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος 

Ομόφωνα 
 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος που πρόκειται να λειτουργήσει 

από τους: 
 

1) Τσακαλίδου Λευκοθέα του 

Νικολάου, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος «Επιχείρηση 
λιανικής διάθεσης τροφίμων 
και ποτών (Πρατήριο Άρτου 
– Πρατήριο γάλακτος και 
ειδών ζαχαροπλαστικής»» το 

οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να 

λειτουργήσει στο Ο.Τ. 314 της Δ.Κ Δράμας 

επί της οδού Σκρα 10. 

2) Γούναρη Αικατερίνη του 

Γρηγορίου, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος «Επιχείρηση 
μαζικής εστίασης και 
αναψυχής – επιχείρηση 
μαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς 
πλήρους γεύματος» το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο 

Ο.Τ. 143Α της Δ.Κ Δράμας επί της οδού 

Βουλγαροκτόνου 99 

3) DURBAKU ANESTI του 

BAIT, για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχείρηση λιανικής 
διάθεσης τροφίμων και 
ποτών (Οπωροπωλείο – 
Παντοπωλείο)» το οποίο πρόκειται να 

ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 323 της 

Δ.Κ Δράμας επί της οδού Σκρα 99. 

 

 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 



ανάκλησης των ανωτέρω προεγκρίσεων, σε 

περίπτωση μη εφαρμογής και  καταστρατήγησης  

υγειονομικών  διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 
 

 
 
 
Δράμα 04-02-2015 
 
Η  γραμματέας   
Μυροφόρα Ψωμά           


