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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  40 Χορήγηση άδειας 

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 , 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: 

1. Λαλισσίδη Δήμο του Νικολάου 
εκπρόσωπο της «Αν. Λαλασίδης & Σία 
Ο.Ε.»   για το κατάστημα  
«Καφετέρια», που βρίσκεται στη Δ.Κ. 
Δράμας, επί των οδών Εθν. Αμύνης 55 
& Π. Κάβδα 2  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. Βλαχόπουλο Μηνά του Κωνσταντίνου 
εκπρόσωπο της «Μ. Βλαχόπουλος –Π. 
Γκλαβόπουλος – Ν. Καραμανώλης – Ε. 
Κορδογιάννης Ο.Ε.» για το κατάστημα 
«Καφετέρια» που βρίσκεται στη Δ.Κ. 
Δράμας και επί της οδού Βενιζέλου 44  
για (3) 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   στον: 

3. Κωταϊδη Θεόδωρο του Γρηγορίου  για 
το κατάστημα «Καφετέρια» που 



βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας και επί της 
οδού Γ. Ζερβού 11  για (3) έτη. 
 

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 μέχρι την 02.00 ώρα 
στον: 

4. Μιναρετζή Δημήτριο του Ηλία 
εκπροσώπου της «Μιναρετζής – 

Καλαϊτζίδου Ο.Ε.»  για το κατάστημα 
«Καφετέρια» που βρίσκεται στη Δ.Κ. 
Δράμας στην περιοχή της Αγ. 
Βαρβάρας  για (3) έτη. 

 

2.  41 Προέγκριση ίδρυσης  

καταστημάτων υγειονομικού  

ενδιαφέροντος 

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

1) Μουντζουράνη Μαρία του 
Αλέξανδρου, για το κατάστημά του  
«Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς 
πρόχειρου γεύματος & Επιχείρηση 
λιανικής και χονδρικής διάθεσης 
τροφίμων και ποτών» στη Δ.Κ. 
Δράμας, στο Ο.Τ. 69, επί των οδών  
Κύπρου 16 & Κολοκοτρώνη 2. 

 

2) Στυλίδη Αγησίλαο του Ευγένιου, 
εκπρόσωπο της «Α. Στυλίδης  & 
Σία Ε.Ε.» για το κατάστημα του 
«Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς 
πρόχειρου γεύματος  - Επιχείρηση 
αναψυχής - Επιχείρηση αναψυχής 
καθώς και προσφοράς κατά κύριο 
λόγο οινοπνευματωδών ποτών» 
στη Δ.Κ. Δράμας, στο Ο.Τ. 461, επί 
της οδού Π. Κάβδα 9.  
 

3) Αγκά Κωνσταντίνο του 
Δημητρίου για το κατάστημα του 
«Επιχείρηση λιανικής και 
χονδρικής διάθεσης τροφίμων και 
ποτών» στη Δ.Κ. Δράμας, στο Ο.Τ. 
60, επί της οδού Βενιζέλου 13. 

 

4) Θεοδωρίδη Σοφοκλή του 
Δαμιανού, εκπρόσωπο της «Σ. 
Θεοδωρίδης – Αν. Σαρικίδης Ο.Ε.» 
για το κατάστημά του «Επιχείρηση 
μαζικής εστίασης παρασκευής και 
προσφοράς πρόχειρου γεύματος – 
Επιχείρηση αναψυχής» στη Δ.Κ. 
Δράμας, στο Ο.Τ. 458, επί της οδού 
Ηπείρου και Εφ. Αξιωματικών. 



 

5) Παπαστεργίου Συμεών του 
Ιωάννη , εκπρόσωπο της 
«Παπαστεργίου Συμεών – 
Παπαστεργίου Αναστάσιος Ο.Ε.» 
για το κατάστημά του «Επιχείρηση 
μαζικής εστίασης παρασκευής και 
προσφοράς πρόχειρου γεύματος» 
(Καφέ – Ζαχαροπλαστείο ) στη 
Δ.Κ. Δράμας, στο Ο.Τ. 70 , επί της 
οδού Αμύντα 70.  

 
6) Παλιόγλου Ιωάννη του 

Κωνσταντίνου, για το κατάστημά 
του  «Επιχείρηση αναψυχής 
επιχείρηση  μαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς 
πρόχειρου γεύματος» στη Δ.Κ. 
Δράμας, επί των οδών  Προμηθέως 
& Γούναρη. 

 

3.  42 Χορήγηση άδειας 

λειτουργίας μουσικής με 

παράταση ωραρίου  

 

 Εγκρίνει   την  αίτηση για χορήγηση 

άδειας λειτουργίας μουσικής οργάνων με 

παράταση για κατάστημα 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 : 

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: 

Καρτάλης  Γεώργιος  &  ΣΙΑ Ο.Ε.   για 
το κατάστημα  «Καφετέρια», που 
βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, επί της 
οδού  Μητροπολίτου Αγαθαγγέλου 2α  
για (1) έτος 
 

 

4.  43 Προέγκριση ίδρυσης  

καταστήματος υγειονομικού  

ενδιαφέροντος 

 Για την προέγκριση ίδρυσης 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 
που πρόκειται να λειτουργήσουν από την:  

1) Κατρανίτσα Θεοδώρα του Άγγελου 
για το κατάστημα του «Επιχείρηση 
μαζικής εστίασης & διάθεσης 
πρόχειρου γεύματος» στη Δ.Κ. 
Δράμας, στο Ο.Τ. 84, επί της οδού 
Ναυαρίνου 14.  

 

 

 
Δράμα  23-07-2013 
Η  γραμματέας   
Ιωάννα  Κοτοπούλου 



 
 
 


