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20. 
 

Χορήγηση αδειών λειτουργίας 

μουσικής με παράταση ωραρίου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ομόφωνα εγκρίνει   τις αιτήσεις για 

χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής οργάνων 

με παράταση για καταστήματα ή επιχειρήσεις 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση 

ότι θα λειτουργούν 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:  

 Γατίδου Άννα του Δημητρίου 

για το κατάστημά της «Καφετέρια», 

που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, επί της 

οδού Αμύντα 13   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 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   στον:  

 Μυτιληνάκη Κωνσταντίνο 
του Σπύρου  για το κατάστημά του 

«Καφενείο - Ψητοπωλείο», 
που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, επί της 

οδού Σούτσου 10   για (1) έτος  
 

 

2.  21. Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος 

           Ομόφωνα περί χορήγησης 
προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος που πρόκειται 
να λειτουργήσουν από τους: 

1. Χαρίσκου Κυριακή του 
Ιωάννη, για το κατάστημά της 

«Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης παρασκευής και 
προσφοράς  πλήρους  
γεύματος» στη Δ.Κ. Δράμας, στο 
ΟΤ 60, επί της οδού 19ης Μαΐου 79 & 
Θησέως Δράμα. 

 

2. Χρυσοχοϊδου Μαρία Ελένη 
του Άνθιμου,  για  το κατάστημά 



της «Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης παρασκευής και 
προσφοράς  πλήρους 
γεύματος  - Επιχείρηση 
Αναψυχής» στη Δ.Κ. Δράμας, στο 
ΟΤ 64, επί της οδού Αμύντα 66 
Δράμα. 

 
3. Σαμουλαδά Παρασκευή του 

Δημητρίου, για  το κατάστημά της 

«Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης παρασκευής και 
προσφοράς  πρόχειρου 
γεύματος  - Επιχείρηση 
Αναψυχής» στη Δ.Κ. Δράμας, στο 
ΟΤ 462, επί της οδού Ηπείρου 19 
Δράμα. 
 

 
 
Δράμα  03-04-2013 
Η  γραμματέας   
 
 
 
Ιωάννα  Κοτοπούλου 


