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1.  77.  Χορήγηση άδειας λειτουργίας 

μουσικής με παράταση 

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:  

  

1) Παλτόγλου Σάββα του Αυγουστινού, 

για το κατάστημά του «Κυλικείο» που 

βρίσκεται στη ΔΚ Δράμας, επί της οδού 

Αβδήρων 1,  

  

 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 

 



 
 

2.  78.  Προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών 

παιδειών 

Ο μ ό φ ω ν α 

 Για την προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών που 

πρόκειται να λειτουργήσουν από την: 

 

1) Τσιομπανούδη Βαΐα του Αθανασίου, για 

προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης 

ψυχαγωγικών παιδειών «TAKADA- παιδικός 

μύλος- παιδικό περιστρεφόμενο» για την 

περίοδο της Ονειρούπολης, το οποίο πρόκειται 

να λειτουργήσει εντός του Δημοτικού Κήπου σε 

χώρο που του παραχώρησε το Δ.Σ. με την 

υπ’αριθμ. 613/2015 απόφασή του.  

 

 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης της ανωτέρω προέγκρισης, σε 

περίπτωση μη εφαρμογής και καταστρατήγησης 

υγειονομικών διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 
 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για την 

έκδοση της άδειας του παραπάνω καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίες θα 

κοινοποιηθούν στις αρμόδιες, ανάλογα με τη 

φύση του, επαγγέλματος, υπηρεσίες.  

 

3.  79.  Προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών 

παιδειών 

Ο μ ό φ ω ν α 

 Για την προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών που 

πρόκειται να λειτουργήσουν από την: 

 

1) Καζαμία Ελένη του Νικολάου, για 

προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης 

ψυχαγωγικών παιδειών «Παγοδρόμειο» για την 

περίοδο της Ονειρούπολης, το οποίο πρόκειται 

να λειτουργήσει εντός του Δημοτικού Κήπου σε 

χώρο που του παραχώρησε το Δ.Σ. με την 

υπ’αριθμ. 613/2015 απόφασή του.  

 

 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης της ανωτέρω προέγκρισης, σε 

περίπτωση μη εφαρμογής και καταστρατήγησης 



 
 

υγειονομικών διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 
 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για την 

έκδοση της άδειας του παραπάνω καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίες θα 

κοινοποιηθούν στις αρμόδιες, ανάλογα με τη 

φύση του, επαγγέλματος, υπηρεσίες.  

  

4.  80.  Προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών 

παιδειών 

Ο μ ό φ ω ν α 

 Για την προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών που 

πρόκειται να λειτουργήσουν από τον:   

 

1) Τσουρού Γεώργιο του Ιωάννη, εκπροσώπου 

της «Γ.ΤΣΟΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε», για 

προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης 

ψυχαγωγικών παιδειών «Καρουσέλ- 

συγκρουόμενα αυτοκινητάκια- καρουσέλ 

δράκος- drop zone» ,για την περίοδο της 

Ονειρούπολης, το οποίο πρόκειται να 

λειτουργήσει εντός του Δημοτικού Κήπου σε 

χώρο που του παραχώρησε το Δ.Σ. με την 

υπ’αριθμ. 613/2015 απόφασή του.  

 

 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης της ανωτέρω προέγκρισης, σε 

περίπτωση μη εφαρμογής και καταστρατήγησης 

υγειονομικών διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 
 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για την 

έκδοση της άδειας του παραπάνω καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίες θα 

κοινοποιηθούν στις αρμόδιες, ανάλογα με τη 

φύση του, επαγγέλματος, υπηρεσίες.  

 

5.  81.  Προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών 

παιδειών 

Ο μ ό φ ω ν α 

 Για την προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών που 

πρόκειται να λειτουργήσουν από τον: 

 



 
 

1) Προσώτσανλη Περικλή του Θωμά, 

εκπροσώπου της «ΧΙΩΝ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)», για 

προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης 

ψυχαγωγικών παιδειών «τσουλήθρα» ,για την 

περίοδο της Ονειρούπολης, το οποίο πρόκειται 

να λειτουργήσει εντός του Δημοτικού Κήπου σε 

χώρο που του παραχώρησε το Δ.Σ. με την 

υπ’αριθμ. 613/2015 απόφασή του.  

 

 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης της ανωτέρω προέγκρισης, σε 

περίπτωση μη εφαρμογής και καταστρατήγησης 

υγειονομικών διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 
 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για την 

έκδοση της άδειας του παραπάνω καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίες θα 

κοινοποιηθούν στις αρμόδιες, ανάλογα με τη 

φύση του, επαγγέλματος, υπηρεσίες.  

 

 
Δράμα 03-12-2015 
Η  γραμματέας   
 
Μυροφόρα Ψωμά           
 


