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1.  10.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος 

 
     Ο μ ό φ ω ν α 

 

 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που 

πρόκειται να λειτουργήσει από τους: 

 

1) Γατίδη Αθανάσιο του Γεωργίου, 

εκπροσώπου της «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΓΑΤΙΔΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΥ, 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για προέγκριση 

ίδρυσης καταστήματος 

«Πρατήριο Άρτου, Πρατήριο 
Γάλακτος και Ειδών 
Ζαχαροπλαστικής, Πώληση 
Καφέ πάσης φύσεως σε 
διερχόμενους πελάτες » , το 

οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να 

λειτουργήσει στο Ο.Τ. 60 της Δ.Κ 

Δράμας επί της οδού 19ης Μαΐου 99 

. 

 

2) Νικολάου Μάριο του Γεωργίου, 

για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Κουρείο» , το 

οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να 

λειτουργήσει στο Ο.Τ. 460 της Δ.Κ 

Δράμας επί της οδού Περικλέους 

Κάβδα 29 . 

 

3) Λαμπόπουλο Θεοχάρη του 

Στέργιου, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Επιχείρηση 
λιανικής διάθεσης 
τροφίμων» , το οποίο πρόκειται 

να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο 

Ο.Τ. 239 της Δ.Κ Δράμας επί των 

οδών Φιλώτα και 19
ης

 Μαΐου γωνία 

 

4)  Μανώλα Γεώργιο του 

Ευσταθίου, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Επιχείρηση 
μαζικής εστίασης και 
αναψυχής – επιχείρηση 
αναψυχής» , το οποίο πρόκειται 

να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο 

Ο.Τ. 66 της Δ.Κ Δράμας επί των 

οδών Πλ. Ελευθερίας & Θ. 

Αθανασιάδη 

 
 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης των ανωτέρω προεγκρίσεων, σε 

περίπτωση μη εφαρμογής και  καταστρατήγησης  



υγειονομικών  διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για 

την έκδοση των αδειών των παραπάνω 

καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι 

οποίες θα κοινοποιηθούν στις αρμόδιες, ανάλογα 

με τη  φύση του, επαγγέλματος,  υπηρεσίες. 

 

 

2.  11.  Χορήγηση αδειών λειτουργίας 

μουσικής με παράταση 

 
     Ο μ ό φ ω ν α 

 

 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  όλες τις ημέρες της 

εβδομάδας μέχρι την 03.00 ώρα από 

τους:  

  

 

1) Πατσίδη Δημήτριο του 

Κωνσταντίνου, για το κατάστημά του 

«Καφετέρια» που βρίσκεται στη ΔΚ 

Δράμας και επί της οδού Ηπείρου 21, 
για αόριστο χρονικό διάστημα. 

2) Χαραλαμπίδη Ιωάννη του 

Ευσταθίου, για το κατάστημά του 

«Ψαροταβέρνα - Ψητοπωλείο» 

που βρίσκεται στη ΔΚ Δράμας και επί 

της οδού Εθνικής Αμύνης 98, για τρία 
(3) έτη. 

 

 Ο  Δήμος Δράμας διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης των ανωτέρω αδειών σε περίπτωση  

μη  εφαρμογής  και  καταστρατήγησης  

υγειονομικών  διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για 

την έκδοση των αδειών μουσικών  οργάνων  των 

παραπάνω καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, οι οποίες θα κοινοποιηθούν στις 

αρμόδιες ανάλογα με τη  φύση του 

επαγγέλματος  υπηρεσίες 

 

 

3.  12.  Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος 

Ο μ ό φ ω ν α 

 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων που πρόκειται να λειτουργήσουν 

από την: 

 

1) GEKOVA ANELIYA του 

STEFAN, για προέγκριση 

ίδρυσης καταστήματος 



«Επιχείρηση αναψυχής – 
επιχείρηση μαζικής 
εστίασης παρασκευής και 
προσφοράς προχείρου 
γεύματος » το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να 

λειτουργήσει στο Ο.Τ. 461 της 

Δ.Κ. Δράμας επί της οδού 

Εθνικής Αμύνης 49. 

 

 

 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το 

δικαίωμα ανάκλησης της ανωτέρω 

προέγκρισης, σε περίπτωση μη 

εφαρμογής και  καταστρατήγησης  

υγειονομικών  διατάξεων και 

κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου. 

 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο 

Δράμας για την έκδοση της άδειας 

του παραπάνω καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, η οποία 

θα κοινοποιηθεί στις αρμόδιες, 

ανάλογα με τη  φύση του, 

επαγγέλματος,  υπηρεσίες. 

 

4.  13.  Χορήγηση αδειών λειτουργίας  

μουσικής με παράταση 

 

Ο μ ό φ ω ν α 

 Εγκρίνει την αίτηση για χορήγηση 

άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με 

παράταση για καταστήματα ή επιχειρήσεις 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση 

ότι έκαστο κατάστημα 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  όλες τις ημέρες της 

εβδομάδας μέχρι την 03.00 ώρα από τους:  

  

 

1)  Legisi Mihaela του Tonin, για το 

κατάστημά της «Καφετέρια» που βρίσκεται 

στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού 19ης Μαΐου 163 , 

για  ένα (1) έτος. 

2) Ποταμοπούλου Ειρήνη του 

Ματθαίου, για το κατάστημά της «Καφενείο» 

που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού 

Μακεδονίας και Εφέδρων Αξιωματικών 44, για  
τρία (3) έτη. 

3) Κασαπίδου Παναγιώτα του 

Μιχαήλ, εκπρόσωπο της «ΑΔΕΛΦΕΣ 

ΚΑΣΑΠΙΔΗ Ο.Ε.», για το κατάστημά της  

«Σνακ Μπαρ χωρίς παρασκευαστήριο» 

που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Θ. 

Αθανασιάδη 21, για  τρία (3) έτη. 

4) Φασλή Χρήστο του Αποστόλου, για 

το κατάστημά του  «Ψητοπωλείο» που 

βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού 

Χρυσοβέργη 9, για  αόριστο χρόνο. 

5) Αθανασιάδη Παναγιώτη του 

Γεωργίου, για το κατάστημά του  «Καφενείο» 

που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού 



Άρεως και 28ης Οκτωβρίου 22, για  τρία (3) 
έτη. 

 

 

 
 Ο  Δήμος Δράμας διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης των ανωτέρω αδειών σε περίπτωση  

μη  εφαρμογής  και  καταστρατήγησης  

υγειονομικών  διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για 

την έκδοση των αδειών μουσικών  οργάνων  των 

παραπάνω καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, οι οποίες θα κοινοποιηθούν στις 

αρμόδιες ανάλογα με τη  φύση του επαγγέλματος  

υπηρεσίες 

 

5.  14.  Ορισμός εκπροσώπου σε επιτροπή 

του άρθρου 4 του Ν. 674/1977 

κατάρτισης πίνακα κτηματιών, 

για την έκδοση απόφασης κήρυξης  

σε εκούσιο διαγωνισμό στην περιοχή 

Ν. Σεβάστειας 

 

Ο μ ό φ ω ν α  
 
 Ορίζει   στην τριμελή επιτροπή του 

άρθρου 4 του Ν. 674/1977, για την κατάρτιση 

του πίνακα των κτηματιών της περιοχής με την 

έκταση που ανήκει στον καθένα , για την 

έκδοση απόφασης κήρυξης σε εκούσιο 

διαγωνισμό στην περιοχή Ν. Σεβάστειας, από 

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 

ΠΕ Δράμας, τον πρόεδρο της Δημοτικής 

Κοινότητας Δράμας, Δερματίδη Ανέστη με 

αναπληρώτριά του, την Αντιπρόεδρο της 

Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, Κοκκίνη 

Ειρήνη. 

 

 
 
Δράμα 22-02-2016 
 
Η  γραμματέας   
 
 
Μυροφόρα Ψωμά           


