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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  59.  Χορήγηση αδειών λειτουργίας 

μουσικής οργάνων  

με παράταση 

 ο μ ό φ ω ν α   
 Εγκρίνει   τις  αιτήσεις για χορήγηση 

άδειών 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. Μαυρίδη Ιωάννη του Σταύρου 
για το κατάστημα του «Οβελιστήριο» 

που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της  

οδού  Μητρ. Αγαθαγγέλου 11-13 για (01) 

ένα 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   στην: 

2. Σιαμίδου Ευδοξία του 
Ελευθερίου   για το κατάστημα της 

«Καφενείο» (CAFÉ CORUS) που 

βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας  επί της  οδού  

Βεργίνας 182   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   στον: 

3. Παντελίδη Γεώργιο του 
Χαράλαμπου   για το κατάστημα του 

«Καφετέρια» (Le Style) που 

βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας  επί της οδού  

Eθν. Αμύνης 15   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   στον: 

4. Τοπαλίδη Ανδρέα του Ιωάννη    
για το κατάστημα του «Καφετέρια» 

(BARRIO) που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας  

επί της οδού  Θησέως 7   για (1) ένα 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: 

5. Μαυρίδη Συμεών του Ιωάννη  
για το κατάστημα του «επιχείρηση 
μαζικής εστίασης παρασκευής 
προσφοράς πλήρους 
γεύματος» (ΜΕΖΕ-ΜΕΖΕ) που 

βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας  επί των  οδών   

Μακεδονίας 1 & Εφ. Αξιωματικών  για 

αόριστο χρονικό διάστημα. 
 

 
2.  60.  Προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων  

υγειονομικού  

ενδιαφέροντος 

 ο μ ό φ ω ν α   
 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που 

πρόκειται να λειτουργήσουν από τους:  

1. Κατσιγιάννη Γεωργίου του 
Νικολάου, για το κατάστημά του  

«Επιχείρηση – λιανικής και 
χονδρικής διάθεσης τροφίμων 
και ποτών» για στη Δ.Κ. Δράμας, στο 

Ο.Τ. 16 , επί της οδού  Πλ. Ελευθερίας 4. 
 

2. Τσακαλίδου Λευκοθέα του 
Νίκου για το κατάστημα της 

«Επιχείρηση λιανικού  και  
χονδρικού εμπορίου – 
Επιχείρηση λιανικής και 
χονδρικής  διάθεσης 
τροφίμων και ποτών - 
Επιχείρηση μαζικής εστίασης - 
Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς 
και διάθεσης πρόχειρου 
γεύματος» στη Δ.Κ. Δράμας,  στο Ο.Τ. 

459 και επί των οδών Εφ. Αξιωματικών 21 

& Ηπείρου. 
 

3. Χατζησαββίδου Ελένη του 
Νεόφυτου για «Επιχείρηση 
μαζικής εστίασης – 



Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς 
πλήρους γεύματος» στη Δ.Κ. 

Δράμας, στο Ο.Τ. 476 , επί της οδού  Π. 

Κάβδα 39. 

 
 
Δράμα  27-09-2013 
Η  γραμματέας  
 
  
 
Ιωάννα  Κοτοπούλου 
 
 
 
 


