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1.  64.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Χορήγηση αδειών 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 : 

 

 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 τους:  

  
1) Βασιλειάδη Γεώργιο του 

Μιχαήλ, για το κατάστημά του 
«Επιχείρηση αναψυχής-
Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς 
προχείρου  γεύματος » που βρίσκεται 

στη ΔΚ Δράμας, επί των οδών Π. Κάβδα και 

Μακεδονίας γωνία, για  ένα (01) έτος. 
2) Ελευθεριάδη Ιάκωβο του 

Λαζάρου, εκπρόσωπο της «Δ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ – 

Ι.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΠΕ» για το κατάστημά 

του «Καφετέρια- επιχείρηση 
προσφοράς υπηρεσιών 
διαδικτύου» που βρίσκεται στη ΔΚ 

Δράμας, επί των οδών Π. Κάβδα -Μακεδονίας 

16, για  ένα (01) έτος. 
3) Πουτάκογλου Ελισάβετ του 

Χρήστου, εκπρόσωπο της «ΠΟΥΤΑΚΟΓΛΟΥ 

Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», για το κατάστημά της 
«Επιχείρηση αναψυχής και 
προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματωδών ποτών » που 

βρίσκεται στη ΔΚ Δράμας, επί της οδού Π. 

Κάβδα 9, για  τρία (03) έτη. 
 

 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 

 

2.  65.   

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) Τζουρέλα Γρηγόριο  του Θωμά, 

για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχείρηση αναψυχής 
προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματωδών ποτών» το 

οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να 

λειτουργήσει στο Ο.Τ. 808 της Δ.Κ. 

Δράμας επί των οδών Κύπρου τέρμα και 

Βάρναλη 1. 

 
 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης της ανωτέρω προέγκρισης, σε 

περίπτωση μη εφαρμογής και καταστρατήγησης 

υγειονομικών διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για 

την έκδοση της άδειας του παραπάνω 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, η 

οποία θα κοινοποιηθεί στις αρμόδιες, ανάλογα 

με τη φύση του, επαγγέλματος, υπηρεσίες. 

3.  66.  Προτάσεις για την κατάρτιση του 

Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Δήμου Δράμας 

Με την επισήμανση των μελών του 

συμβουλίου: 1) Συμεωνίδου – Λενικάκη 

Παναγιώτας και 2) Αβράμη Αναστασίας, για 

την αναγκαιότητα ανταπόκρισης του Δήμου, 

με τακτική και μεθοδική ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των πολιτών κάθε ηλικίας 

με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, για την 

επιτυχή εφαρμογή του τοπικού σχεδίου  

Με την επισήμανση του μέλους του 

συμβουλίου Ορφανίδη Αδάμ πως, πρέπει να 

είναι δημόσιος ο χαρακτήρας της διαχείρισης 

των απορριμμάτων με προσωπικό του Δήμου 

και όχι με ιδιώτες και πως πρέπει να δοθεί 

μεγάλη βαρύτητα στη συμμετοχή του κόσμου, 

με τακτική και μεθοδική ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση αυτών με οποιονδήποτε 

πρόσφορο τρόπο, για την επιτυχή εφαρμογή 

του τοπικού σχεδίου  

 

  

Το Συμβούλιο της ΔΚ Δράμας 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        ο μ ό φ ω ν α 

 

  Επί του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Δήμου Δράμας,  όπως αυτό 

συντάχθηκε από τη Δ/νση Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης  



4.  67.  Προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ο μ ό φ ω ν α 

 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος που πρόκειται να λειτουργήσει 

από τους: 

 

1) Καρασάββα Παναγιώτη του 

Αθανασίου, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος «Επιχείρηση 
λιανικής διάθεσης τροφίμων 
και ποτών (Πρατήριο 
κατεψυγμένων προϊόντων-
Κατάστημα ξηρών καρπών 
και ζαχαρωδών προϊόντων» 
το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να 

λειτουργήσει στο Ο.Τ. 71Α της Δ.Κ. 

Δράμας επί της οδού Γ. Σεφέρη 2. 

2) Παπαδοπούλου Κυριακή του 

Κωνσταντίνου, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος παροχής υπηρεσιών 

υγειονομικού ενδιαφέροντος 

«Κατάστημα περιποίησης 
χεριών-ποδιών» το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει 

στο Ο.Τ. 314 της Δ.Κ. Δράμας επί της 

οδού Σκρα 24. 

3) Καλαϊτζίδη Περικλή  του 

Γερμανού, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος «Επιχείρηση 
αναψυχής» το οποίο πρόκειται να 

ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 

465 της Δ.Κ. Δράμας επί της οδού 

Εθνικής Επαναστάσεως 9. 

4) Γιαννάκη Ιωάννη  του 

Δημητρίου, εκπρόσωπο της 

«Δ.ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ο.Ε», για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος «Επιχείρηση 
λιανικής διάθεσης τροφίμων 
και ποτών (Παντοπωλείο- 
Οπωροπωλείο- Αυγοπωλείο- 
Πρατήριο γάλακτος και 
ειδών ζαχαροπλαστικής- 
Πρατήριο άρτου» το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει 

στο Ο.Τ. 540 της Δ.Κ. Δράμας επί της 

οδού Εθνικής Αμύνης 81. 

5) Ελμά Δημήτριο  του Γεωργίου, για 

προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχείρηση λιανικής 
διάθεσης τροφίμων και 
ποτών (Παντοπωλείο)», το 

οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να 

λειτουργήσει στο Ο.Τ. 487 της Δ.Κ. 

Δράμας επί της οδού Αθηνάς 24. 

 

 
 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. 

  

5.  68.  Χορήγηση αδειών 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 02.00 ώρα 

2) για τη χειμερινή περίοδο 1-10 εκάστου 

έτους έως 31-3 εκάστου έτους  όλες τις ημέρες 

της εβδομάδας μέχρι την 02.00 ώρα από τον:  

  

1) Κεφαλίδη Χαράλαμπο του 

Λεωνίδα, εκπρόσωπο της « Χ. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ – 

Δ. ΝΕΛΚΟΣ Ο.Ε., για το κατάστημά του 
«Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών 
-   Επιχείρηση αναψυχής και 
Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς 
πλήρους  γεύματος » που βρίσκεται στη 

ΔΚ Δράμας, επί οδού Αιγαίου 2Β, για  ένα 
(01) έτος. 
 
 Ο  Δήμος Δράμας διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης την 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 

Δράμα 21-10-2015 

Η  γραμματέας   

Μυροφόρα Ψωμά           


