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1.  71.  Προέγκριση ίδρυσης  

καταστημάτων υγειονομικού  

ενδιαφέροντος 

 

 
O μ ό φ ω ν α 

 Για την  προέγκριση ίδρυσης 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 
που πρόκειται να λειτουργήσει από τους:  

1) Περπινιά Παύλο του Αλέξανδρου για 
το κατάστημα του «Επιχείρηση λιανικής 
και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και 
ποτών – επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου 
γεύματος ( καφεκοπτείο – 
αναψυκτήριο)» στο Δ.Κ. Δράμας,  στο 
Ο.Τ. 2 και επί της οδού Γ. Ζερβού 3. 

2) Θεοχαρίδου Χρυσούλα του Στεργίου 
για το κατάστημα της «Αποθήκη 
Τροφίμων & Ποτών χονδρικού 
εμπορίου - Διανομείς » στο Δ.Κ. 
Δράμας,  στο Ο.Τ.6 και στη Ν. 
Σεβάστεια Δ.Κ. Δράμας. 

3) Παπατσιλέκα Χαράλαμπο του Θωμά 
για το κατάστημα του «Κουρείο » στο 
Δ.Κ. Δράμας,  στο Ο.Τ.21 και επί της 
οδού Αμύντα 19. 

4) Μαυρίδη Αντώνιο του Σάββα για το 
κατάστημα του «Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης παρασκευής και προσφοράς 
πλήρους γεύματος – επιχείρηση 
αναψυχής » στο Δ.Κ. Δράμας,  στο 
Ο.Τ.464 και επί των οδών Ηπείρου & 
28ης Οκτωβρίου 16. 

 
       

2.  72.  Χορήγηση άδειας λειτουργίας  

μουσικής με παράταση ωραρίου 

 

 Εγκρίνει   την  αίτηση για χορήγηση 
άδειας λειτουργίας μουσικής οργάνων με 
παράταση για κατάστημα ή επιχείρηση 
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 02.00 ώρα 

 για τη χειμερινή περίοδο 1-10 



εκάστου έτους έως 31-3 εκάστου έτους  όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας μέχρι την 02.00 η 
ώρα   στην: 

 
1) Γερμανίδου Χριστίνα του Κυριάκου   

για το κατάστημά της  «Επιχείρηση 
μαζικής εστίασης παρασκευής και 
προσφοράς πλήρους γεύματος», που 
βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, επί της οδού 
Ηπείρου 31,   ΓΙΑ (3) ΕΤΗ. 

 
  Εγκρίνει   την  αίτηση για 
χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής 
οργάνων με παράταση για κατάστημα ή 
επιχείρηση 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  μέχρι 
την  03.00 ώρα, πλην Πέμπτης και Κυριακής 
που η μουσική θα λειτουργεί μέχρι την 
02.00 η ώρα   στoυς: 

 
1) Αρβανιτάκη Θεόδωρο του Γεωργίου για 

το κατάστημά τoυ  «Καφενείο» (Ο 

ΦΩΤΗΣ), που βρίσκεται στη Δ.Κ. 
Δράμας, επί της οδού 19ης Μαϊου 159,   
ΓΙΑ (3) ΕΤΗ. 

2) Ομοιρίδου Αναστασία του Ιωάννη για 
το κατάστημά της «Καφετέρια», που 
βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, επί της οδού 
Αθανασίου Διάκου,   ΓΙΑ (1) ΕΤΟΣ. 

 

3.  73.  Προέγκριση ίδρυσης  

καταστήματος υγειονομικού  

ενδιαφέροντος 

O μ ό φ ω ν α 

 Για την  προέγκριση ίδρυσης 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 
που πρόκειται να λειτουργήσει από τον:  

1) Μέρμηγκα Νικόλαο του Δημητρίου 
για το κατάστημα του «Επιχείρηση 
μαζικής εστίασης παρασκευής και 
προσφοράς πλήρους γεύματος» στο Δ.Κ. 
Δράμας,  στο Ο.Τ. 97 και επί της οδού Αγίας 
Βαρβάρας 13 
 

 
Δράμα 22-11-2013 
Η  αναπληρώτρια γραμματέας   
 
Μυροφόρα Ψωμά                                                                                   
 



 


