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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  27.  Προέγκριση εγκατάστασης και 

λειτουργίας επιχείρησης 

«ψυχαγωγικών παιδειών (Λούνα 

Πάρκ)» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο μ ό φ ω ν α 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Αναβάλλει  για επόμενη 

συνεδρίαση του Συμβουλίου ΔΚ Δράμας, 

τη λήψη οριστικής απόφασης χορήγησης 
προέγκρισης για την εγκατάσταση και 
λειτουργία επιχείρησης ψυχαγωγικών 
παιδειών υπαίθριου «Λούνα Πάρκ)», στο 
Ο.Τ. 821 επί της οδού 1ης Ιουλίου, στον κ. 
Ενεχηλίδη Συμεών του Καλλινίκου, 
εκπρόσωπο της εταιρείας με την επωνυμία 
« Σ. Ενεχηλίδης – Π. Γρίδη  & Σία  Ο.Ε.» , 

ικανοποιώντας  το αίτημα του 

ενδιαφερομένου περί  παράτασης λήψης 

απόφασης, πιστεύοντας ότι θα 

υπερκαλυφθεί το πρόβλημα της χρήσης γης 

του συγκεκριμένου Ο.Τ., - που είναι αυτή 

της αμιγούς κατοικίας-  από την Δ/νση 

Πολεοδομίας, όπου θα αιτηθεί τετράμηνη 

άδεια για την λειτουργία της επιχείρησής 

του.  

2.  28.  Χορήγηση αδειών λειτουργίας 

μουσικής με παράταση ωραρίου 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       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 02.00 ώρα 
2) για τη χειμερινή περίοδο 1-10 
εκάστου έτους έως 31-3 εκάστου έτους  όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας μέχρι την 02.00 
ώρα από την:  
  

 Βίρστλιν Ελίσαμπετ του Σιγκφριντ , για το 
κατάστημά της «Καφενείο », που 
βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, επί της οδού Β΄ 
Πάροδος Βίτσι  για  ένα (1) έτος 

 
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:  
  
 

 Χαλάτση Παντελεήμονα του Γεωργίου , 



εκπροσώπου της «ΧΑΛΑΤΣΗΣ Γ. 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ & ΣΙΑ  Ε.Ε.» για το 
κατάστημά του  «Αναψυκτήριο », που 
βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, επί της οδού Γ. 
Ζερβού 1  για  ένα (1) έτος 

 Κυρμιζή Νικόλαο  του Ευσταθίου , 
εκπροσώπου της «Θεοδωρίδης Σ. – 
Κυρμιζής Ν.  Ο.Ε.» για το κατάστημά του 
«Επιχείρηση μαζικής εστίασης & 
αναψυχής παρασκευής και προσφοράς 
πλήρους γεύματος », που βρίσκεται στη 
Δ.Κ. Δράμας, επί της οδού Εθνικής Αμύνης 
63  για  ένα (1) έτος 

 Καλαϊτζίδη Περικλή του Γερμανού , για το 
κατάστημά του  «Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης παρασκευής και διάθεσης 
πρόχειρου γεύματος & επιχείρηση 
αναψυχής», που βρίσκεται στον Αρκαδικό 
στη Δ.Κ. Δράμας , επί της οδού Παγγαίου 
11  έως 31/12/2014 

3.  29.  Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο μ ό φ ω ν α 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Για την προέγκριση ίδρυσης 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 
που πρόκειται να λειτουργήσει από τους: 

1) Παπαδόπουλο Ανέστη του Μιχαήλ, 
για προέγκριση ίδρυσης του καταστήματός 
του  «Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς πλήρους 
γεύματος», το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί 
και να λειτουργήσει στη Δ.Κ. Δράμας, στο 
ΟΤ 475, επί της οδού Βεργίνας 186α. 

2) Ιορδανίδου Σοφία  του  Γεωργίου, 
για προέγκριση ίδρυσης του καταστήματός  
της «Επιχείρηση αναψυχής» το οποίο 
πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει  
στη Δ.Κ. Δράμας, στο ΟΤ 592, επί της οδού 
Αγχιάλου 14. 

3) Χαλά Κλειώ του  Ευαγγέλου, για 
προέγκριση ίδρυσης του καταστήματός  της 
«Κομμωτήριο» το οποίο πρόκειται να 
ιδρυθεί και να λειτουργήσει  στη Δ.Κ. 
Δράμας, στο ΟΤ 29, επί της οδού 
Ιπποκράτους 5. 

4) Νικολαΐδη Νικόλαο του  Ιωάννη, 
εκπρόσωπο της « Ν. Νικολαΐδης & Σία 
Ο.Ε.», για προέγκριση ίδρυσης του 
καταστήματός  της «Επιχείρηση λιανικής 
διάθεσης τροφίμων και ποτών (πρατήριο 
άρτου & ειδών ζαχαροπλαστικής)» το 
οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να 
λειτουργήσει  στη Δ.Κ. Δράμας, στο ΟΤ 
312, επί της οδού Παπανδρέου 35. 
 

4.  30.  Χορήγηση άδειας λειτουργίας 

μουσικής με παράταση ωραρίου 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       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 02.00 ώρα 
2) για τη χειμερινή περίοδο 1-10 
εκάστου έτους έως 31-3 εκάστου έτους  όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας μέχρι την 02.00 
ώρα από τον:  
  

 Ασλανίδη Κων/νο  του Θεόφιλου , 
για το κατάστημά του «Επιχείρηση 
παροχής υπηρεσιών – Επιχείρηση 
αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματωδών ποτών – Επιχείρηση 
παροχής υπηρεσιών διαδικτύου », που 
βρίσκεται  στο Ο.Τ. 25 της Νέας Αμισού 
στη Δ.Κ. Δράμας, επί της οδού Αν. 
Αβραμίδη 32  έως 31-12-2014 
 
 
1) για τη θερινή περίοδο 1-4 εκάστου 
έτους έως 30-9 εκάστου έτους , όλες τις 
ημέρες της εβδομάδας μέχρι την 24.00 ώρα 
2) για τη χειμερινή περίοδο 1-10 
εκάστου έτους έως 31-3 εκάστου έτους  όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας μέχρι την 24.00 
ώρα από την:  
  
 

 Τομπαλίδου Κατίνα του Νικολάου , 
εκπροσώπου της «Π. ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ – Κ. 
ΤΟΜΠΑΛΙΔΟΥ Ε.Ε.» για το κατάστημά 
του  «Καφετέρια – Υπαίθριος Παιδότοπος 
», που βρίσκεται στο με αριθμό 1139α 
αγροτεμάχιο στη Δ.Κ. Δράμας, επί της οδού 
Τέρμα 1ης Ιουλίου 1  για  τρείς μήνες, για 
το χρονικό διάστημα από 01-06-2014 έως 
31-08-2014 
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:  
 

 Παδένογλου Αναστάσιο του Βασιλείου , 
εκπροσώπου της «ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Σ. & ΣΙΑ 
Ο.Ε.» για το κατάστημά του  «Επιχείρηση 
μαζικής εστίασης παρασκευής και 
προσφοράς πλήρους γεύματος », που 
βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, επί των οδών 
Αγ. Σοφίας και 19ης Μαΐου  για αόριστο 
χρονικό διάστημα 

 
Δράμα 12-06-2014 
 
Η  γραμματέας   
Μυροφόρα Ψωμά           


