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Χορήγηση αδειών λειτουργίας 

μουσικής με παράταση ωραρίου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ομόφωνα εγκρίνει   την αίτηση για 
χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής 
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   στην:  

 

 Ιορδανίδου Ευδοξία του Χρήστου για το 
κατάστημά της «Καφετέρια», που 
βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, επί της οδού 
Βεργίνας 166  για (3) τρία έτη 

 
 

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:  

 

 Μουτίδη Δημήτριο του Ιωάννη, 
εκπρόσωπο της «Μουτίδης Δ. & ΣΙΑ ΕΕ» 
για το κατάστημά του «Καφετέρια», που 
βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, επί της οδού 
Ειρήνης 23  επ΄ αορίστου χρόνου 

 
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:  

 

 Κρασόπουλο Βασίλειο του Αθανασίου, 



υπεύθυνο της επιχείρησης «Αναψυκτήριο 
– Σνακ Μπαρ», που βρίσκεται εντός 
τουριστικού καταλύματος ενοικιαζόμενων 
δωματίων στους Ταξιάρχες της Δ.Κ. 
Δράμας,  επ΄ αορίστου χρόνου 

 
 

2.  9.  Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος 

Ομόφωνα περί χορήγησης προέγκρισης 
ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος , στους: 
 

1)Καρασάββα Παναγιώτη του 
Αθανασίου, για το κατάστημά του 

«Επιχείρηση λιανικής & χονδρικής 
διάθεσης τροφίμων & ποτών» στη 
Δ.Κ. Δράμας, στο ΟΤ 316, επί της οδού 
Κάσσου 4 Δράμα. 
 

2)Βαγενά Δέσποινα του 
Ευστρατίου, για το κατάστημά της 

«Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και διάθεσης πλήρους 
γεύματος»,  στη Δ.Κ. Δράμας, στο ΟΤ 70, 
επί της οδού Βίτση 4. 
 

3)Καλπάκη Κωνσταντίνο του 
Ιορδάνη  για το κατάστημά του 

«Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και διάθεσης 
πρόχειρου γεύματος & Επιχείρηση 
λιανικής και χονδρικής διάθεσης 
τροφίμων & ποτών» στη Δ.Κ. Δράμας 

Ο.Τ. 314, επί της οδού Βεργίνας & Σκρα 2. 
 
 

 
 
Δράμα 21-2-2013 
Η  γραμματέας   
 
Μυροφόρα Ψωμά                                                                                   


