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1.  36.  1ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Χορήγηση αδειών λειτουργίας 

μουσικής με παράταση ωραρίου 

 

 
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) Γεωργιάδου Κωνσταντινιά 
του Ιωάννη, για το κατάστημά της 
«Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
και προσφοράς προχείρου 
γεύματος – Επιχείρηση 
αναψυχής προσφοράς κατά 
κύριο λόγο οινοπνευματοδών 
ποτών» που βρίσκεται στη ΔΚ Δράμας, επί 

της οδού Βεργίνας 187, για  ένα (1) έτος  
2) Τομπαλίδου Κατίνα του 

Νικολάου, για το κατάστημά της 
«Καφετέρια – Υπαίθριος 
παιδότοπος» που βρίσκεται στη ΔΚ 

Δράμας, στο 1132
α
 αγροτεμάχιο στη Δράμα 

και επί της οδού Τέρμα 1
ης

 Ιουλίου, 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. 

 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας 

για την έκδοση των αδειών μουσικών  οργάνων  

των παραπάνω καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, οι οποίες θα κοινοποιηθούν 

στις αρμόδιες ανάλογα με τη  φύση του 

επαγγέλματος  υπηρεσίες 

 



2.  37.  Χορήγηση αδειών λειτουργίας 

μουσικής με παράταση ωραρίου 

 

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) Κουλούρη Γεώργιο του Χρήστου, για 

το κατάστημά του «Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης & αναψυχής – 
επιχείρηση μαζικής εστίασης 
πλήρους γεύματος» που βρίσκεται στη ΔΚ 

Δράμας, επί της οδού Καραολή Δημητρίου 1, για  ένα 
(1) έτος  
2) Βίρστλιν Ελισάμπετ του Σίγκφριντ, για 

το κατάστημά της «Καφενείο» που βρίσκεται στη 

ΔΚ Δράμας, επί της οδού Β’ πάροδος Βίτσι 5, 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. 

 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας 

για την έκδοση της άδειας μουσικών  οργάνων  

του παραπάνω καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, η οποία θα κοινοποιηθεί στις 

αρμόδιες ανάλογα με τη  φύση του 

επαγγέλματος  υπηρεσίες 

 
3.  38.  Προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ο μ ό φ ω ν α 

 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων που πρόκειται να λειτουργήσουν 

από τους: 

 

1) Γεμενετζή Ελευθερία  του Στέργιου, για 

προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχείρηση λιανικού εμπορίου – 

επιχείρηση λιανικής διάθεσης 

τροφίμων» το οποίο πρόκειται να 

ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 

308 της Δ.Κ Δράμας επί της οδού 

Βεργίνας 11. 



2) Παναγιωτοπούλου Άννα του 

Παναγιώτη, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος «Κομμωτήριο» το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει 

στο Ο.Τ. 312 της Δ.Κ Δράμας επί της 

οδού Παπανδρέου 24. 

3) Μπερμπερίδη Χαράλαμπο του Ιωάννη, 

για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Γραφείο Τελετών» το οποίο πρόκειται 

να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 

249 της Δ.Κ Δράμας επί της οδού 

Αντιγόνου 2. 

4) Συνανίδη Ιωάννη του Ευστρατίου, για 

προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχείρηση αναψυχής – επιχείρηση 

μαζικής εστίασης παρασκευής και 

προσφοράς πλήρους γεύματος και 

Επιχείρηση λιανικής διάθεσης 

τροφίμων και ποτών» το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει 

στο Ο.Τ. 69 της Δ.Κ Δράμας επί της 

οδού Καραΐσκάκη 9. 

5) Μαυρίδη Συμεών του Ιωάννη, για 

προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχείρηση μαζικής εστίασης & 

αναψυχής – επιχείρηση μαζικής 

εστίασης παρασκευής και προσφοράς 

πλήρους γεύματος - επιχείρηση 

αναψυχής» το οποίο πρόκειται να 

ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 77 

της Δ.Κ Δράμας επί της οδού 

Παπαδιαμάντη  

 

 

 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης των ανωτέρω προεγκρίσεων, σε 

περίπτωση μη εφαρμογής και  καταστρατήγησης  

υγειονομικών  διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για την 

έκδοση των αδειών των παραπάνω 

καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι 

οποίες θα κοινοποιηθούν στις αρμόδιες, ανάλογα 

με τη  φύση του, επαγγέλματος,  υπηρεσίες. 

 

 

Δράμα 03-06-2015 

Η  γραμματέας   

 

Μυροφόρα Ψωμά           


