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1.  58.  Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος  

 

Ο μ ό φ ω ν α 

 
 Για την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος που πρόκειται να 

λειτουργήσει από τον: 

 

1)  Αντωνίου Παύλο του Ευαγγέλου, για 

προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση 
μαζικής εστίασης και αναψυχής – 
Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
προχείρου γεύματος 
(ζαχαροπλαστείο) - Επιχείρηση 
αναψυχής (καφετέρια)» , το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο 

Ο.Τ. 477 της Δ.Κ Δράμας επί των οδών 

Μακεδονίας 1 & Βοραζάνη. 

 

2.  59.  Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικής με 

παράταση ωραρίου λειτουργίας 

 

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 τον:  

1) Βασιλείου Σπύρο του Κώστα για το 

κατάστημά του «Επιχείρηση αναψυχής – 
Επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματωδών ποτών» που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Δράμας επί της οδού Εφ. Αξιωματικών 29, για  ένα (1) 
έτος. 

 

3.  60.  Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        ο μ ό φ ω ν α       π ρ ο ς     
το   Δ Σ 

 Περί παραχώρησης χρήσης: 

1)   Του Δημοτικού Σταδίου, στην Ένωση 

Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Αν. Μακεδονίας 

–Θράκης για τα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2016, που θα 

διεξαχθούν στις 2/10/2016, από τις 16:00-18:30. 

2) Του κλειστού γυμναστηρίου της Δράμας για την 

σεζόν 2016-2017, στην αντρική ομάδα 

καλαθοσφαίρισης, για το πρωτάθλημα 

ΕΚΑΣΑΜΑΘ. 

 

 

Δράμα 22-09-2016 

 

Η  γραμματέας   

 

 

Μυροφόρα Ψωμά           


