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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  15.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

 

     Ο μ ό φ ω ν α 

 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων που πρόκειται να λειτουργήσουν 

από τους: 

1) Κοτζαγεωργίου Γεσθημανή 
του Γεωργίου, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος «Επιχείρηση λιανικής 
διάθεσης τροφίμων και ποτών 
(Πρατήριο Γάλακτος και Ειδών 
Ζαχαροπλαστικής)», το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο 

Ο.Τ. 458 της Δ.Κ Δράμας επί της οδού Ηπείρου 

7. 

2) Στάνη Ευστάθιο του Μαυρουδή, 

εκπροσώπου της «ΣΤΑΝΗΣ Ε. – ΚΑΛΛΙΑΣ Κ. 

ΟΕ», για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχείρηση λιανικής διάθεσης 
τροφίμων και ποτών 
(Ιχθυοπωλείο)», το οποίο πρόκειται να 

ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 36 της 

Δ.Κ Δράμας επί της οδού Β. Όλγας στη Ν. 

Αμισό. 

3) Καρτάλη Φωτεινή του 

Νικολάου, εκπροσώπου της «ΚΑΡΤΑΛΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.Ε», για προέγκριση 

ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση 
μαζικής εστίασης και αναψυχής – 
επιχείρηση αναψυχής και 
προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματωδών ποτών», το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο 

Ο.Τ. 60 της Δ.Κ Δράμας επί της οδού 

Μητροπολίτου Αγαθαγγέλου 2Α. 

 

 

 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης των ανωτέρω προεγκρίσεων, σε 

περίπτωση μη εφαρμογής και  

καταστρατήγησης  υγειονομικών  διατάξεων και 

κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου. 

 

 

2.  16.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Χορήγηση αδειών λειτουργίας 

μουσικής με παράταση 

 

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.  17.  Καθορισμός θέσεων για την 

πώληση λαμπάδων για την 

περίοδο του Πάσχα στο Δήμο 

Δράμας 

Ομόφωνα 
 

ΕΙΔΟΣ 

ΑΔΕΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΔΕΙΩΝ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΛΑΜΠΑΔΕΣ 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ 
27 

(10)Θ. ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 

ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΑΣ, 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΡΧΗ 

ΣΚΡΑ 

(10)Θ. ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 

ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ 

ΣΟΦΙΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

(3)Θ. ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ 

ΤΗΣ ΟΔΟΥ 19ΗςΜΑΙΟΥ 

ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

(1)Θ. ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΜΥΝΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

(3)Θ. ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ Ι.Ν. 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 

4.  18.  Προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ομόφωνα 
 

 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων που πρόκειται να λειτουργήσουν 

από τους: 

1) Ζέμου Στέργιο του Ηλία, για 

προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχείρηση λιανικής διάθεσης 
τροφίμων και ποτών 
(Παντοπωλείο – οπωροπωλείο – 
πρατήριο άρτου – πρατήριο 
γάλακτος και ειδών 
ζαχαροπλαστικής – κατάστημα 
διάθεσης προϊόντων 
αλλαντοποιίας και τυροκομίας)  
», το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να 

λειτουργήσει στο Ο.Τ. 108 αρ. οικ. 201 στο 

Πανόραμα Δράμας. 

2) Τσιρίδου Σοφία του Λαζάρου, 

για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
και αναψυχής – επιχείρηση 
μαζικής εστίασης παρασκευής 
και προσφοράς προχείρου 
γεύματος  », το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί 

και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 818 της Δ.Κ 

Δράμας επί της οδού Βεργίνας 220. 



3) Τσολακίδου Σουζάνα του 

Δημητρίου, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος παροχής υπηρεσιών 

υγειονομικού ενδιαφέροντος 

«Κομμωτήριο», το οποίο πρόκειται να 

ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 7 της Δ.Κ 

Δράμας επί της οδού Πτολεμαίων 8. 

4) Καλτσίδη Γεώργιο του 

Κωνσταντίνου, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος «Επιχείρηση αναψυχής 
– επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και διάθεσης 
προχείρου γεύματος», το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο 

Ο.Τ. 461 της Δ.Κ Δράμας επί της οδού Εθνικής 

Αμύνης 41. 

5) Σαρήμπογια Παρασκευά του 

Βασιλείου, εκπρόσωπο της «ΣΑΡΗΜΠΟΓΙΑΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ Α.Ε.», για προέγκριση 

ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση 
λιανικής διάθεσης τροφίμων και 
ποτών (Κατάστημα διάθεσης 
προϊόντων αλλαντοποιίας και 
τυροκομίας) », το οποίο πρόκειται να 

ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 461 της 

Δ.Κ Δράμας επί της οδού Κύπρου 1. 

 

 

 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης των ανωτέρω προεγκρίσεων, σε 

περίπτωση μη εφαρμογής και  

καταστρατήγησης  υγειονομικών  διατάξεων και 

κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου. 

5.  19.  Χορήγηση αδειών λειτουργίας 

μουσικής με παράταση 

Ομόφωνα 

Εγκρίνει την αίτηση για χορήγηση άδειας 

λειτουργίας μουσικών οργάνων με παράταση 

για καταστήματα 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) Καραγιαννίδη Αθανάσιο του 

Αβραάμ, για το κατάστημά του «Καφενείο» 
που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού 

Μακεδονίας 2Α, για  ένα (1) έτος. 
2) Δόντσου Βαγιάνη του 

Αθανασίου, για το κατάστημά της  
«Επιχείρηση μαζικής εστίασης – 
Επιχείρηση μαζικής εστίασης 



παρασκευής και προσφοράς 
πλήρους γεύματος» που βρίσκεται στη 

Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Π. Κάβδα 37, για  
τρία (3) έτη. 
3) Ομοιρίδου Αναστασία του 

Ιωάννη, για το κατάστημά της  
«Καφετέρια» που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Δράμας επί της οδού Αθανασίου Διάκου 7, για  
ένα (1) έτος. 
4) Κουγιουμτζίδη Κων/νο του 

Γεωργίου, για το κατάστημά του  
«Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών 
– Επιχείρηση αναψυχής» που 

βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού 

Μακεδονίας 15, για  τρία (3) έτη. 
 
 Ο  Δήμος Δράμας διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης των ανωτέρω αδειών σε περίπτωση  

μη  εφαρμογής  και  καταστρατήγησης  

υγειονομικών  διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 

6.  20.  Χορήγηση άδειας λειτουργίας 

μουσικής 

Ομόφωνα 

Εγκρίνει την αίτηση για χορήγηση άδειας 

λειτουργίας μουσικών οργάνων χωρίς 

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 από 

τον:  

  

Παρταλίδη Σολομώντα  του Ιωάννη, 

για το κατάστημά του «  Αναψυκτήριο  » 
,που βρίσκεται  στη Δ.Κ. Δράμας και επί της 

οδού Π. Διονυσίου 27, για  τρία (3) έτη 

 

      Ο  Δήμος Δράμας διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης της ανωτέρω άδειας, σε περίπτωση  

μη  εφαρμογής  και  καταστρατήγησης  

υγειονομικών  διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 

 

 

Δράμα 22-03-2016 

Η  γραμματέας   

 

 

Μυροφόρα Ψωμά           


