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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  65.  Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος 

 

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

1) Στυλιανόπουλο Αθανάσιο του 
Κων/νου, για το κατάστημά του 
«Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών – 
επιχείρηση λιανικού και χονδρικού 
εμπορίου – επιχείρηση λιανικής και 
χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών 
(πρατήριο άρτου)» στη Δ.Κ. Δράμας, στο ΟΤ 
276, επί της οδού Κόδρου 40. 
 

2.  66.  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 
01.00 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 01.00 η ώρα   
στην:  
 

 Γούναρη Αικατερίνη, του Γρηγορίου, 
για το κατάστημά της «Οβελιστήριο», 
που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας και 
επί της οδού Βουλγαροκτόνου 99- ΓΙΑ 
ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 
 
 

 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   
στον:  
 

 Παρταλίδη Σολομώντα, του Ιωάννη, 
για το κατάστημά του 
«Αναψυκτήριο» (Μουσείο), που 
βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας και επί της 
οδού Πατριάρχου Διονυσίου 27- ΓΙΑ 
ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 

 

3.  67.  Προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

 

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

1) Μάστο Άγγελο του Αντωνίου, για το 
κατάστημά του «Κομμωτήριο» στη Δ.Κ. 
Δράμας, στο ΟΤ 442-443 και επί της οδού 
Γαληνού 24 

2) Καλαϊτζίδη Περικλή του Γερμανού, 
για το κατάστημά του «Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης παρασκευής και προσφοράς 
πλήρους γεύματος – επιχείρηση αναψυχής» 
στη Δ.Κ. Δράμας, στο ΟΤ 23 και επί της οδού 
Παγγαίου 11 στον Αρκαδικό 
 
 

4.  68.  Χορήγηση άδειας 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 
02.00 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   



στον:  
 

 Γαλιατσάτο Χαράλαμπο, του 
Ζησίμου, για το κατάστημά του 
«Καφενείο», που βρίσκεται στη Δ.Κ. 
Δράμας και επί της οδού Εθνικής 
Επαναστάσεως 17- ΓΙΑ ΕΝΑ  (1) 
ΕΤΟΣ 

 

 
Δράμα 11-11-2013 
Η  αναπληρώτρια γραμματέας   
 
Μυροφόρα Ψωμά                                                                                   
 
 


