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1.  5.  Προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 
 

Ομόφωνα 

 Για την μη χορήγηση προέγκρισης  
ίδρυσης καταστήματος «Παιδότοπος» στην 
Σταμπουλάκη Ηλέκτρα του Αποστόλου,, διότι, η 

επιτρεπτή χρήση γης στο Ο.Τ. 951 της Δ.Κ. Δράμας επί της 
οδού Ευξείνου Πόντου 93, όπου αιτείται την λειτουργία 
του ως άνω καταστήματος, είναι αυτή της ΑΜΙΓΟΥΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 

2.  6.  Προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων 

υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

 

Ομόφωνα 

 

 Για την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος που 
πρόκειται να λειτουργήσει από τους: 
 

1) Βούγκα Μαρία του Κωνσταντίνου, εκπρόσωπος της 
«ΒΟΥΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», για προέγκριση 
ίδρυσης καταστήματος «Κατάστημα περιποίησης 

χεριών - ποδιών» το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και 
να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 307 της Δ.Κ Δράμας επί 
της οδού Βελισσαρίου 3. 

2) Μπογατίνη Σωτηρίου του Αστέριου, για 
προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση 
αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματωδών ποτών» το οποίο πρόκειται να 
ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 317 της Δ.Κ 
Δράμας επί των οδών Προύσσης και Φωκίωνος 
γωνία. 

3) Μαρούση Κωνσταντίνου του Ηλία, για 
προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «Γραφείο 

Τελετών» το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να 
λειτουργήσει στο Ο.Τ. 478 της Δ.Κ Δράμας επί της 
οδού Γαληνού 7. 

4) Παγωνά Σαββούλα του Ιορδάνη, για προέγκριση 
ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση αναψυχής – 
επιχείρηση μαζικής εστίασης 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. 

 

 

 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης 
των ανωτέρω προεγκρίσεων, σε περίπτωση μη εφαρμογής 
και  καταστρατήγησης  υγειονομικών  διατάξεων και 
κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου. 

 

3.  7.  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 και τη χειμερινή περίοδο από 
1-10 εκάστου έτους έως 31-3 εκάστου έτους  όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας από τους:  
  

1) Χατζηιωαννίδη Χαράλαμπο του Στυλιανού, 
για το κατάστημά του «Επιχείρηση παροχής 
υπηρεσιών – επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς πλήρους 
γεύματος» που βρίσκεται στη ΔΚ Δράμας, επί 
της οδού Χρυσοβέργη 1, για (1) ένα έτος έως τις 
02:00. 

2) Γαλιατσάτο Χαράλαμπο του Ζήσιμου, για το 
κατάστημά του «Καφενείο» που βρίσκεται στη 
ΔΚ Δράμας, επί της οδού Εθν. Επαναστάσεως 
17, για (3) τρία έτη έως τις 02:00. 

3) Καλαϊτζίδη Περικλή του Γερμανού, για το 
κατάστημά του «Επιχείρηση παροχής 
υπηρεσιών – επιχείρηση αναψυχής – 
επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και 
προσφοράς προχείρου γεύματος» που 
βρίσκεται στη ΔΚ Δράμας, επί της οδού 
Παγγαίου 11 στον Αρκαδικό, για (1) ένα έτος 
έως τις 03:00. 

4) Χατζόπουλο Θωμά του Γεωργίου, για το 
κατάστημά του «Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς πλήρους 
γεύματος» που βρίσκεται στη ΔΚ Δράμας, επί 
της οδού Βάρναλη 1, για (3) τρία έτη έως τις 
03:00. 

 Ο  Δήμος Δράμας διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης 
των ανωτέρω αδειών σε περίπτωση  μη  εφαρμογής  και  
καταστρατήγησης  υγειονομικών  διατάξεων και 
κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου. 

 

 
Δράμα 23-01-2015 
Η  γραμματέας   
 
Μυροφόρα Ψωμά           


