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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  27.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Παράταση ωραρίου μουσικής 

σε κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ομόφωνα  

 

 Εγκρίνει την αίτηση για χορήγηση 

παράτασης ωραρίου μουσικής για κατάστημα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος στον παρακάτω, με 

την προϋπόθεση 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 στην:  

 

Μπουγκαντίδου Ανέτα του 
Ηρακλή, για το κατάστημά της 

«Καφενείο», που βρίσκεται στο 

Μυλοπόταμο  για αόριστο χρόνο. 
 
 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για 

την έκδοση απόφασης χορήγησης παράτασης 

ωραρίου μουσικής του παραπάνω καταστήματος  

υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 

Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης της ανωτέρω χορήγησης, σε 

περίπτωση μη εφαρμογής και  καταστρατήγησης  

υγειονομικών  διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 

2.  28.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Ανάκληση της 51/27-09-18 

απόφασης  ΔΚ Δράμας 

 

Ομόφωνα 
 

 Ανακαλεί την 51/27-09-2018 

απόφαση της ΔΚ Δράμας για τον λόγο που 

αναφέρεται στην εισήγηση της υπηρεσίας στο 

σκεπτικό της απόφασης, με την οποία 

αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης ωραρίου 

μουσικής για κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος στην παρακάτω  εταιρεία, με την 

προϋπόθεση 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 , στην:  

ΜΟΥΤΙΔΗΣ Δ. & ΣΙΑ  Ε.Ε., δια του 

εκπροσώπου της Μουτίδη Δημητρίου, για το 

κατάστημά της «Επιχείρηση μαζικής εστίασης 

προχείρου γεύματος (Ζαχαροπλαστείο - 

Καφετέρια)», που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, 

στην οδό Ειρήνης 23, για αόριστο χρόνο 

 

3.  29.  Έγκριση κοπής δένδρου στα 

Α΄ Κοιμητήρια  Δράμας 
Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        

 ο μ ό φ ω ν α       π ρ ο ς      
το Δ.Σ. για 

 
σχετικά με την κοπή ενός (1) δένδρου,  γένους 

Cupressus (Κυπαρίσσι),  στα Α΄ Κοιμητήρια 

Δράμας 

 
4.  30.  Μη διακοπή λειτουργίας 

καταστήματος 
Ομόφωνα 

 

 Ανακαλεί την 26/2018 απόφαση της 

ΕΠΖ,  με την οποία αποφασίστηκε η οριστική 

διακοπή λειτουργίας του καταστήματος 

«Αναψυκτήριο», ιδιοκτησίας Μπούργκη 

Γιαννούλας του Χαράλαμπους, που βρίσκεται 

επί της οδού Βεργίνας 69 

 

 

 
Δράμα 22-10-2018 

Ο αναπληρωτής  γραμματέας   

 

Κωνσταντινίδης Λάζαρος           


