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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  63 Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής με 

παράταση ωραρίου 

 

 Ο μ ό φ ω ν α  
 

  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. Γεωργάρη Ιωάννη του 
Δημητρίου για το κατάστημα του 

«Καφενείο - Οβελιστήριο» (ΤΟ 

ΓΕΥΜΑ) που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας 

επί της  οδού  Καππαδοκίας 50 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. Κυμτσάρη Δημήτριο του 
Ιωάννη εκπρόσωπο της 
«Γαλεντζόγλου Θ. – 
Κυμτσάρης Δ. Ο.Ε.»   για το 

κατάστημα «Καφενείο – 
οβελιστήριο» (TOULOUBAR) που 

βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας  επί της  οδού  

Αγ. Σοφίας 1   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: 

3. Ντινάκη Κωνσταντίνου του 
Πέτρου   για το κατάστημα του 

«Καφετέρια» (CARANO) που 



βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας  επί της οδού  

Γ. Ζερβού 6   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 Ανέστη του 
Ελευθερίου  εκπρόσωπο της 
«Ανέστης Τοπαλίδης & Σία 
Ε.Ε.»    για το κατάστημα του 

«Οβελιστήριο» (Τα τρία 

γουρουνάκια) που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Δράμας  επί της οδού  Π. Διονυσίου 3   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: 

5. Στυλίδη Αγησίλαο του 
Ευγένιου εκπρόσωπο της «Αγ. 
Στυλίδης & Σια Ε.Ε.» για το 

κατάστημα του «επιχείρηση 
αναψυχής προσφοράς κατά 
κύριο λόγο οινοπνευματωδών  
ποτών» (QUAGLINOS) που βρίσκεται 

στη Δ.Κ. Δράμας  επί της  οδού   Π. Κάβδα 

9  για (3) τρία έτη. 
 

 
2.  64 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) ANGELOVA RADKA του 
DIMOVA για το κατάστημα της 

«Επιχείρηση αναψυχής – 
επιχείρηση αναψυχής και 
προσφοράς κατά κύριο 
λόγο οινοπνευματωδών 
ποτών» στη Δ.Κ. Δράμας,  στο Ο.Τ. 

457 και επί της οδού Μακρυγιάννη 1. 
 

2) Μανώλα Γεώργιο του 
Ευσταθίου, για το κατάστημά του  

«Επιχείρηση παροχής 
υπηρεσιών – επιχείρηση 
μαζικής εστίασης & 



αναψυχής – επιχείρηση 
αναψυχής και προσφοράς 
κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματωδών ποτών» 

για στη Δ.Κ. Δράμας, στο Ο.Τ. 66 , επί 

της οδού  Πλ. Ελευθερίας  14-16. 
 

3) Σδρόλα Παύλο του 
Χαράλαμπου για 

«Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης παρασκευής και 
προσφοράς πρόχειρου 
γεύματος & αναψυχής – 
επιχείρηση αναψυχής και 
προσφοράς κατά κύριο 
λόγο οινοπνευματωδών 
ποτών» στη Δ.Κ. Δράμας, στο Ο.Τ. 

471 , επί της οδού  Εθν. Αμύνης 63. 

 
4) Καρεβλίδη Ευάγγελου του 

Σωτηρίου  για «Επιχείρηση 
μαζικής εστίασης 
παρασκευής και διάθεσης 
πρόχειρου γεύματος 
επιχείρηση λιανικής και 
χονδρικής διάθεσης 
τροφίμων και ποτών 
(πρατήριο άρτου)» στη Δ.Κ. 

Δράμας, στο Ο.Τ. 60, επί της οδού  19
ης

 

Μαΐου 107. 
 

 
Δράμα  22-10-2013 
Η  γραμματέας  
 
  
 
Ιωάννα  Κοτοπούλου 
 
 
 
 


