
ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

16/22-09-2015 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 
 
 
 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
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1.  58.  1o EKTAKTO 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας 

μουσικής με παράταση 

 

O 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 τους:  

  
1) Σαχινίδης Δημήτριος του 

Αχχιλέα, εκπροσώπου της «Β. 
ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 

για το κατάστημά του «Καφετέρια» 
που βρίσκεται στη ΔΚ Δράμας, επί της 

οδού Περ. Κάβδα 35, για  ένα (01) 
έτος. 

 

2.  59.  2o EKTAKTO 

Προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

 

O μ ό φ ω ν α 

 

 Για την προέγκριση ίδρυσης 
καταστημάτων που πρόκειται να 
λειτουργήσουν από τους: 
 

1) Κωνσταντινίδη Σάββα του 
Βασιλείου, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος «Επιχείρηση 
λιανικού εμπορίου- Επιχείρηση 
λιανικής διάθεσης τροφίμων και 
ποτών» το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί 
και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 314 της Δ.Κ. 
Δράμας επί της οδού Βεργίνας 53. 

2) Γιαννακόπουλο Δανιήλ του 
Τριαντάφυλλου, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος «Επιχείρηση 
λιανικού εμπορίου- Επιχείρηση 
λιανικής διάθεσης τροφίμων και 



ποτών» το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί 
και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 453 της Δ.Κ. 
Δράμας επί της οδού Σμύρνης 28. 

3) Κυρτσαντάκη Κων/νο  του 
Αδάμ, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος «Επιχείρηση 
αναψυχής και προσφοράς 
προχείρου γεύματος» το οποίο 
πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει 
στο Ο.Τ. 11α  της Δ.Κ. Δράμας επί των 
οδών Ηφαιστίωνος και Βαρδουσίων 16. 

4) Τάσιο Δημήτριο  του Ματθαίου, 
για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχείρηση λιανικής διάθεσης 
τροφίμων(Ιχθυοπωλείο)και 
Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης 
παρασκευής και Διάθεσης 
προχείρου γεύματος» το οποίο 
πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει 
στο Ο.Τ. 68α  της Δ.Κ. Δράμας επί της οδού 
Κύπρου 6. 

3.  60.  Χορήγηση άδειας λειτουργίας 

μουσικής με παράταση 

 

O 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 την:  

  
1) Βασιλείου Σπύρο του Κόστα 

για το κατάστημά του «Επιχείρηση 
αναψυχής – επιχείρηση 
προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματωδών ποτών» που 
βρίσκεται στη ΔΚ Δράμας και επί της οδού 

Εφ. Αξιωματικών 29, έως τις 03.00, για 

ένα (1) έτος 

 
 
Δράμα 23-09-2015 
Η  γραμματέας   
 
Μυροφόρα Ψωμά           


