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1.  39.  Χορήγηση άδειας λειτουργίας 

μουσικής με παράταση ωραρίου 

 

 
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 τον:  

  

 

 Κυρμιζή Νικόλαο του Ευσταθίου, 

εκπρόσωπο της «Θεοδωρίδης Σ. – Κυρμιζής Ν.  

Ο.Ε.», για το κατάστημά του «Επιχείρηση 

μαζικής εστίασης & αναψυχής – επιχείρηση 

μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος» 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ», που βρίσκεται στη ΔΚ 

Δράμας, επί της οδού Εθνικής Αμύνης 63, για  

αόριστο χρονικό διάστημα 
 

 Ο  Δήμος Δράμας διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης της ανωτέρω άδειας σε περίπτωση  

μη  εφαρμογής  και  καταστρατήγησης  

υγειονομικών  διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας 

για την έκδοση της άδειας μουσικών  οργάνων  

του παραπάνω καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, η οποία θα κοινοποιηθεί στις 

αρμόδιες ανάλογα με τη  φύση του 

επαγγέλματος  υπηρεσίες 

 

2.  40.  Προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ο μ ό φ ω ν α 

 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων που πρόκειται να λειτουργήσουν 

από τους: 

 

1) Καρτάλη Φωτεινή  του Νικολάου, 

εκπρόσωπο της «ΚΑΡΤΑΛΗΣ Γ. & ΣΙΑ  

Ο.Ε.», για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος «Καφετέρια» το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει 



στο Ο.Τ. 60 της Δ.Κ Δράμας επί της 

οδού Αγαθαγγέλου 2
α
 . 

2) Μαυρίδου Άννα του Κων/νου, 

εκπροσώπου της «HAIR STYLE O.E.», 

για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

παροχής υπηρεσιών υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Κομμωτήριο» το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει 

στο Ο.Τ. 475 της Δ.Κ Δράμας επί της 

οδού Μακεδονίας 7. 

3) Τοκμακτσή Ελένη του Δημητρίου, για 

προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχείρηση αναψυχής – επιχείρηση 

μαζικής εστίασης παρασκευής και 

διάθεσης προχείρου γεύματος» το 

οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να 

λειτουργήσει στο Ο.Τ. 459 της Δ.Κ 

Δράμας επί της οδού Εφέδρων 

Αξιωματικών 11. 

 
 

 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. 

 

 

Δράμα 11-06-2015 

Η  γραμματέας   

 

Μυροφόρα Ψωμά           


