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1.  5.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας 

μουσικής με παράταση  

 

 

     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) Παλτόγλου Σάββα του Αυγουστίνου, 

για το κατάστημά του «Κυλικείο» που 

βρίσκεται στη ΔΚ Δράμας και επί της οδού 

Αβδήρων 1, για ένα (1) έτος. 

2) Μαχαιρίδη Γρηγόριο του Θεοδώρου, 

για το κατάστημά του «Οβελιστήριο» που 

βρίσκεται στη ΔΚ Δράμας και επί της οδού 

Πατριάρχου Διονυσίου 3, για ένα (1) έτος. 

 

Ο Δήμος Δράμας διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης των ανωτέρω αδειών σε περίπτωση  

μη  εφαρμογής  και  καταστρατήγησης  

υγειονομικών  διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 

 

2.  6.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

 

 

Ο μ ό φ ω ν α 

 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος που πρόκειται να λειτουργήσει 

από τον: 

 

1) Ελευθεριάδη Θεόδωρο του Ανέστη, 

για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχείρηση αναψυχής – Επιχείρηση 

μαζικής εστίασης παρασκευής και 

προσφοράς πλήρους γεύματος ( Καφέ-

Ουζερί)» , το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να 

λειτουργήσει στο Ο.Τ. 70β της Δ.Κ Δράμας επί 

των οδών πάροδος Βίτσι και Βίτσι 24. 

 

Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης της ανωτέρω προέγκρισης, σε 

περίπτωση μη εφαρμογής και  καταστρατήγησης  

υγειονομικών  διατάξεων και κανονιστικών 



αποφάσεων του Δήμου. 

 

3.  7.  Διατύπωση γνώμης σχετικά με 

την χωρίς άδεια διατήρηση 

οικόσιτων ζώων και πτηνών 

εντός κατοικημένων περιοχών με 

πληθυσμό έως 5000 κατοίκους ή 

στις παρυφές πόλεων με 

πληθυσμό άνω των 5000 

κατοίκων 

Μειοψηφούντος του μέλους του Συμβουλίου: 

Συμεωνίδου – Λενικάκη Παναγιώτας και ως 

προς την προτεινόμενη από την υπηρεσία 

αλλαγή, της με αριθμό 777/128561/8-10-2015 

απόφασης του Νομάρχη Δράμας αλλά και ως 

προς την πρόταση του κ. προέδρου διότι, 

ενέχουν κινδύνους για την δημόσια υγεία και 

την ποιότητα ζωής των κατοίκων των περιοχών 

όπου θα μπορούσαν να εφαρμοστούν.  

 

Μειοψηφούντος του μέλους του Συμβουλίου: 

Αβράμη Αναστασίας και ως προς την 

προτεινόμενη από την υπηρεσία αλλαγή της με 

αριθμό 777/128561/8-10-2015 απόφασης του 

Νομάρχη Δράμας αλλά και ως προς την 

πρόταση του κ. προέδρου διότι, ενέχουν 

κινδύνους για την δημόσια υγεία αλλά και την 

ποιότητα ζωής των περιοχών και των κατοίκων 

τους όπου θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, με 

αρνητικές επίσης επιπτώσεις και στην 

τουριστική ανάπτυξη και προβολής της 

περιοχής μας. 

 

Με την επιφύλαξη του μέλους του 

Συμβουλίου, Χαρίσκου – Στυλιανίδου 

Ευγενίας, ως προς την πρόταση του κ. 

προέδρου.  

 

Τ ο   Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  τ η ς ΔΚ 

γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί      κ α τ ά    

π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 

 Περί τροποποίησης της με αριθμό 

777/128561/8-10-2015 απόφασης του Νομάρχη 

Δράμας , αποκλειστικά και μόνο της 

περίπτωσης 4 της εν λόγω απόφασης, έτσι ώστε, 

σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 5000 κατοίκων 

και μόνο εκτός οικισμού και σε απόσταση 0 – 

500 μ., να επιτρέπεται η εκτροφή 20 πτηνών και 

κουνελιών συνολικά, χωρίς άδεια.  

 

 

4.  8.  Χορήγηση άδειας 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 έκαστο 

κατάστημα 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 , όλες τις ημέρες 

της εβδομάδας μέχρι την 03.00 ώρα 



 για τη χειμερινή περίοδο 1-10 εκάστου 

έτους έως 31-3 εκάστου έτους  όλες τις ημέρες 

της εβδομάδας μέχρι την 03.00 ώρα από τον:  

  

 

1)  Πάππο Στυλιανό του Αθανασίου, για 

το κατάστημά του «Επιχείρηση αναψυχής και 

επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής 

και προσφοράς πλήρους γεύματος» που 

βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας στο λόφο 

Κορύλοβου, για  αόριστο χρόνο. 

 

 για τη θερινή περίοδο 1-4 εκάστου 

έτους έως 30-9 εκάστου έτους , όλες τις ημέρες 

της εβδομάδας μέχρι την 01.00 ώρα 

 για τη χειμερινή περίοδο 1-10 εκάστου 

έτους έως 31-3 εκάστου έτους  όλες τις ημέρες 

της εβδομάδας μέχρι την 01.00 ώρα από τον:  

  

2) Χατζηιωαννίδη Χαράλαμπο του 

Στυλιανού, για το κατάστημά του «Επιχείρηση 

παροχής υπηρεσιών – Επιχείρηση μαζικής 

εστίασης παρασκευής και προσφοράς 

πλήρους γεύματος» που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Δράμας επί της οδού Χρυσοβέργη 1, για  ένα 

(1) έτος. 
 

 

 Ο  Δήμος Δράμας διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης της ανωτέρω άδειας σε περίπτωση  

μη  εφαρμογής  και  καταστρατήγησης  

υγειονομικών  διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 

5.  9.  Προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

 

Ομόφωνα 

 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων που πρόκειται να λειτουργήσουν 

από τους: 

 

1) Τσιρέλα Ανδρομάχη του Αναστασίου, για 

προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχείρηση αναψυχής » το οποίο πρόκειται να 

ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 322 της 

Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Σκρα 86. 

2) Πρατβάρη Σταύρο του Ηλία, εκπροσώπου της 

εταιρίας «ΚΑ.ΕΥ.ΠΟ Ι.Κ.Ε», για προέγκριση 

ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση λιανικής 

και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών 

(Καφεκοπτείο χωρίς φρύξη) – Επιχείρηση 

μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος 

(αναψυκτήριο)» το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί 

και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 185 της Δ.Κ. 

Δράμας επί της οδού Κ. Παλαμά – Δημ. 

Γούναρη 46. 

3) Κολώνια Παρασκευή του Αντωνίου, για 

προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και 

ποτών (Οπωροπωλείο)» το οποίο πρόκειται να 

ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 806 της 

Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Πατριάρχου 



Διονυσίου 4. 

 

 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης των ανωτέρω προεγκρίσεων, σε 

περίπτωση μη εφαρμογής και  καταστρατήγησης  

υγειονομικών  διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 

 

Δράμα 29-01-2016 

Η  γραμματέας   

 

 

Μυροφόρα Ψωμά           


