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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  68.  Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος που πρόκειται να λειτουργήσει 
από τους: 
 

1) Χατζηαθανασίου 
Αλεξάνδρου του Παντελή, για 

προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

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

να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 252 
της Δ.Κ Δράμας επί της οδού Μεγάλου 
Αλεξάνδρου 219. 

2) Μανώλα Γεωργίου του 

Ευσταθίου, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος «Επιχείρηση 
παροχής υπηρεσιών – 
επιχείρηση μαζικής εστίασης 
και αναψυχής – επιχείρηση 
αναψυχής και προσφοράς 
κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματωδών ποτών – 
επιχείρηση αναψυχής» το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο 
Ο.Τ. 66 της Δ.Κ Δράμας επί των οδών Πλατεία 
Ελευθερίας και Θ. Αθανασιάδη. 

3) Ταχτσόγλου Αναστασίου 

του Κωνσταντίνου, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος «Επιχείρηση 
αναψυχής – επιχείρηση 
μαζικής εστίασης 
παρασκευής και διάθεσης 
προχείρου γεύματος» το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο 
Ο.Τ. 8 της Δ.Κ Δράμας επί της οδού Κ. 
Παλαιολόγου 10. 

4) Αναστασιάδη Μάρκου του 

Αβραάμ, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος «Επιχείρηση 
αναψυχής και προσφοράς 
κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματωδών ποτών» το 

οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να 
λειτουργήσει στο Ο.Τ. 308 της Δ.Κ Δράμας επί 
της οδού Βελισσαρίου 4. 

 



2.  69.  Χορήγηση αδειών λειτουργίας 

μουσικής με παράταση 

 

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

  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) Ζαχαράκη Μαρία του  

Ιωάννη, για το κατάστημά της 

«Επιχείρηση παροχής 
υπηρεσιών – επιχείρηση 
μαζικής εστίασης 
παρασκευής και προφοράς 
πλήρους γεύματος» που βρίσκεται 

στη ΔΚ Δράμας, επί της οδού Πατρ. Διονυσίου 
7, για (3) ένα έτη έως τις 02:00. 

2) Ομοιρίδου Αναστασία του  

Ιωάννη, για το κατάστημά της 

«Καφετέρια» που βρίσκεται στη ΔΚ 

Δράμας, επί της οδού Αθανασίου Διάκου 7, 
για (1) ένα έτος έως τις 03:00. 

 
 
Δράμα 02-12-2014 
 
Η  γραμματέας   
Μυροφόρα Ψωμά           


