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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  3.  Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος 

 

Ομόφωνα για την χορήγηση προέγκρισης 
ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος που πρόκειται να 
λειτουργήσει από τους: 

1) Δημητριάδη Στέφανο  του  
Δημητρίου, για το κατάστημά του 
«Επιχείρηση αναψυχής προσφοράς κατά 
κύριο λόγο οινοπνευματοδών ποτών»,  
στη Δ.Κ. Δράμας, στο ΟΤ 475, επί των οδών 
Μακεδονίας & 28ης Οκτωβρίου. 

2) Φανέλλη Κων/νο  του  Διαμαντή, για 
το κατάστημά του «Επιχείρηση λιανικής & 
χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών 
(οπωροπαντοπωλείο & πρατήριο άρτου)»,  
στη Δ.Κ. Δράμας, στο ΟΤ 280, επί της οδού 
Ακροπόλεως 26 

 

2.  4.  Χορήγηση αδειών λειτουργίας 

μουσικής με παράταση ωραρίου 

 

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 : 

 
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  μέχρι 
την  03.00 ώρα, πλην Πέμπτης και 
Κυριακής που η μουσική θα 
λειτουργεί μέχρι την 02.00 η ώρα   
στους:  

 Αλπανάκη Γεώργιο, του 
Χαραλάμπους, εκπρόσωπο της «Β. Τσίλης & 
ΣΙΑ Ο.Ε» για το κατάστημά του 
«Καφετέρια», που βρίσκεται στη Δ.Κ. 
Δράμας, επί της οδού Εφ. Αξιωματικών 8  
για (1) ένα έτος 

 Καλπακίδη Παναγιώτη, του Ηλία, 
για την επιχείρησή του «Επιχείρηση 



αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο 
λόγο οινοπνευματοδών ποτών», που 
βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, επί των  οδών 
Εθν. Αμύνης & Θεμιστοκλέους  για (1) ένα 
έτος 

 Μαργαρίτη Γεώργιο, του Θωμά, για 
το κατάστημά του «Επιχείρηση αναψυχής 
και προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματοδών ποτών - Επιχείρηση 
αναψυχής (Καφετέρια)», που βρίσκεται 
στη Δ.Κ. Δράμας, επί της οδού Πλατεία 
Ελευθερίας 14-16  επ΄ αορίστου χρόνου. 

 
 
 
Δράμα 31-1-2013 
Η  γραμματέας   
 
Μυροφόρα Ψωμά                                                                                   
 
 


