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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  79.  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) Παπαδοπούλου Μαρία του Τσώρτσιλ 
για το κατάστημα της «Επιχείρηση 
λιανικής μαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς 
πλήρους γεύματος» στη Δ.Κ. Δράμας,  
στο Ο.Τ. 60  και επί της οδού Θησέως 3 

2) Πάππου Στυλιανό του Αθανασίου για 
το κατάστημα του «Επιχείρηση 
αναψυχής & επιχείρηση μαζικής 
εστίασης παρασκευής και 
προσφοράς πλήρους γεύματος» στη 
Δ.Κ. Δράμας και στον ορεινό όγκο του 
Κολυλόβου 

3) Μουρατίδη Στέργιο του Ιωάννη για 
το κατάστημα του «Αποθήκη,  
τροφίμων και ποτών χονδρικού 
εμπορίου - διανομείς» στη Δ.Κ. 
Δράμας,  στο Ο.Τ. 6  , στη Νέα 
Σεβάστεια Δράμας 

4) Παπά Αναστάσιο του Νικολάου  για 
το κατάστημα του «Επιχείρηση 
μαζικής εστίασης παρασκευής και 
διάθεσης πρόχειρου γεύματος» στη 
Δ.Κ. Δράμας,  στο Ο.Τ. 33  και επί των 
οδών Βενιζέλου και Κουντουριώτου 

5) Χαραλαμπίδου  Στεφανούλα του 
Δημητρίου για το κατάστημα της 
«Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου 
γεύματος (κυλικείου)» στη Δ.Κ. 
Δράμας,  στο Ο.Τ. 33  και επί της οδού 
Βενιζέλου 118 (εντός των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Κινηματογράφου 
ΟΛΥΜΠΙΑ» 

6) Καλτσίδη Δημήτριο του Βλαδίμηρου 
για το κατάστημα του «Επιχείρηση 
αναψυχής – επιχείρηση αναψυχής 
και προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματοδών ποτών – 
επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια)» 
στη Δ.Κ. Δράμας,  στο Ο.Τ. 484  και 



επί της οδού Βεργίνας 187 

7) Χρίστοβα  HRISTOVA (επώνυμο)  
Νικοέλα  NIKOELA   (κύριο όνομα) 
του ΒΕΝΤΙΣΛΑΒ (VENTISLAV) για 
το κατάστημα της «Επιχείρηση 
μαζικής εστίασης παρασκευής και 
προσφοράς πλήρους γεύματος 
(πισταρία) » στη Δ.Κ. Δράμας,  στο 
Ο.Τ. 456  και επί της οδού 
Μακρυγιάννη 2α.    

 

2.  80.  Χορήγηση αδειών λειτουργίας 

μουσικής με παράταση ωραρίου 

 

 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:  

 

 Καλπακίδη Παναγιώτη , του 
Ηλία, για το κατάστημά του 

«Επιχείρηση αναψυχής & 
προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματοδών ποτών 
(ΚΑΦΕΤΈΡΙΑ – ΜΠΑΡ) », που 
βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, επί των οδών 
Εθν. Αμύνης 36 & Θεμιστοκλέους  για  
τρία (3) έτη 

 Τσίλη Βασίλειο του Μιχαήλ, 
εκπρόσωπο της «Β. Τσίλης & Σία Ο.Ε.» για 

το κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΈΡΙΑ) », 

που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, επί της 
οδού Εφέδρων Αξιωματικών 8 για  ένα  
(1) έτος 

 

3.  81.  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) Ρεμόντη Σάββα του Θεμιστοκλή, 
για το κατάστημα του «Επιχείρηση 
αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο 
λόγο οινοπνευματοδών ποτών 



(καφετέρια)» στη Δ.Κ. Δράμας,  στο 
Ο.Τ. 458α  και επί της οδού Εφέδρων 
Αξιωματικών 29 

 
 
 
Δράμα 23-12-2013 
Η  αναπληρώτρια γραμματέας   
 
Μυροφόρα Ψωμά                                                                                   
 
 


