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1.  38.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας 

μουσικής με παράταση 

Ομόφωνα  

 

      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:  

  

 

1) Μωϋσίδη Χαράλαμπο του 

Κωνσταντίνου, για το κατάστημά του 

«Επιχείρηση αναψυχής 
προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματοδών ποτών» που 
βρίσκεται στη ΔΚ Δράμας και επί της οδού 

Βεργίνας 187, για τρία (3) έτη. 

 
 Ο  Δήμος Δράμας διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης της ανωτέρω άδειας σε περίπτωση  

μη  εφαρμογής  και  καταστρατήγησης  

υγειονομικών  διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 

2.  39.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

 

Ο μ ό φ ω ν α 

 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος που πρόκειται να λειτουργήσει 

από την: 

 

1) ATANASOVA DIAND του 

MIHALOVA, 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. 60 της Δ.Κ Δράμας επί της οδού 19
ης

 

Μαΐου 19. 

 

 
 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης της ανωτέρω προέγκρισης, σε 



περίπτωση μη εφαρμογής και  καταστρατήγησης  

υγειονομικών  διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 

3.  40.  Πρόταση, για απαγόρευση 

καυσοξύλευσης σε περιοχές 

εντός των διοικητικών ορίων της 

ΔΚ Δράμας 

Ομόφωνα 

 Για την μη επιλογή περιοχών περιμετρικά 

των οικισμών ή αλσυλλίων, στα διοικητικά όρια 

της ΔΚ Δράμας, προκειμένου να 

συμπεριληφθούν στη δασική ρυθμιστική διάταξη 

καυσοξύλευσης του έτους 2016 του οικείου 

Δασαρχείου 

4.  41.  Παραχώρηση χώρου στάθμευσης 

(parking), επί της οδού 1ης 

Ιουλίου 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί         ο μ ό φ ω ν α 

 

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την 

παραχώρηση χώρου στάθμευσης (parking) 

μεγάλων οχημάτων, που βρίσκεται επί της οδού 

1ης Ιουλίου, στον Όμιλο Φίλων Αυτοκίνησης 

Δράμας, για την Κυριακή 10 Ιουλίου 2016, για 

την διεξαγωγή της 13ης δεξιοτεχνίας 

αυτοκινήτων 2016. 

5.  42.  Προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών 

παιδειών (Γύρος του Θανάτου) 

Ομόφωνα 

 Για την μη χορήγηση προέγκρισης 
ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών 

(Γύρος του Θανάτου), στον Ευάγγελο Ανδρέου 

του Φωτίου, για την περίοδο από 07/07/2016 έως 

τις 10/07/2016, επί του Ο.Τ. 822 ιδιοκτησίας Δ. 

Δράμας όπου, η επιτρεπτή χρήση γης είναι αυτή 

της Αμιγούς Κατοικίας 

 

6.  43.  Προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ομόφωνα 

Ο μ ό φ ω ν α 

 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος που πρόκειται να λειτουργήσει 

από τους: 

  

1) Κιορσάββα Ιορδάνη του Σπυρίδωνα, για 

προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος «Παντοπωλείο, 
πρατήριο άρτου και ειδών 
ζαχαροπλαστικής », το οποίο πρόκειται 

να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 696Θ 

της Δ.Κ Δράμας επί της οδού Λεωφ. Στρατού 93. 
2) Δημητριάδου Άννα του Δημητρίου, για 

προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών – επιχειρήσεις 
αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις 
αναψυχής και προσφοράς 
οινοπνευματοδών ποτών – 
υπαίθριο κέντρο διασκέδασης με 
συγκρότηση επιχείρησης μαζικής 
εστίασης και προσφοράς πλήρους 
γεύματος », το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί 

και να λειτουργήσει στο με αριθμό 696 

αγροτεμάχιο Ταξιαρχών Δράμας 
3) Ραβίκαλη Πέτρο του Κων/νου, για 

προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας 



καταστήματος «Επιχείρηση αναψυχής 
», το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να 

λειτουργήσει στο Ο.Τ. 463 της Δ.Κ Δράμας επί 

της οδού Ηπείρου 16. 
 

      Ο  Δήμος Δράμας διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης των ανωτέρω αδειών, σε περίπτωση  

μη  εφαρμογής  και  καταστρατήγησης  

υγειονομικών  διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 

7.  44.  Χορήγηση άδειας λειτουργίας 

μουσικής με παράταση 

Ομόφωνα  

 

      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 την:  

  

 

1) Γεωργιάδου Ευαγγελία του 

Ζαχαρία, για το κατάστημά της 
«Επιχείρηση αναψυχής 
προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματοδών ποτών - 
Παιδότοπος» που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Δράμας επί της οδού Ηπείρου 10, για  ένα 
(1) έτος. 
 
 Ο  Δήμος Δράμας διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης της ανωτέρω άδειας σε περίπτωση  

μη  εφαρμογής  και  καταστρατήγησης  

υγειονομικών  διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 

 

 

Δράμα 05-07-2016 

Η  γραμματέας   

 

 

Μυροφόρα Ψωμά           


