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1.  46.  Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος 
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 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος που πρόκειται να λειτουργήσει 

από τους: 
 

1) Βασιλειάδη Γεώργιο του  

Μιχάλη, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος «Επιχείρηση 
μαζικής εστίασης και 
αναψυχής – επιχείρηση 
μαζικής εστίασης 
παρασκευής και 
προσφοράς προχείρου 
γεύματος» το οποίο πρόκειται να 

ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 475 

της Δ.Κ Δράμας επί των οδών Μακεδονίας 

και Περ. Κάβδα. 

2) Σεμερτζίδου Βαλεντίνα 

του  Κωνσταντίνου, για προέγκριση 

ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση 
Λιανικής διάθεσης 
τροφίμων και ποτών 
(Οπωροπωλείο – 
Παντοπωλείο)» το οποίο πρόκειται 

να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 

447 της Δ.Κ Δράμας επί των οδών Φιλίππου 

και Μητρ. Προκοπίου 1 γωνία. 

3) Πιατόπουλου Βασιλείου  
του  Γεωργίου, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος «Επιχείρηση 
αναψυχής καθώς και 
επιχείρηση προσφοράς 
κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματωδών ποτών» το 

οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να 

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

επί της οδού Περικλέους Κάβδα 4. 

4) Παναϊλίδου Μαρίνα  του  

Ιορδάνη, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος «Κομμωτήριο» το 

οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να 

λειτουργήσει στο Ο.Τ. 305 της Δ.Κ Δράμας 

επί της οδού Άρμεν 46. 

5) Μάτσα Ελένη  του  Νικολάου, 

για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Λιανικής διάθεσης 
τροφίμων και ποτών 
(Οπωροπωλείο – 
Παντοπωλείο)» το οποίο πρόκειται 

να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 

464 της Δ.Κ Δράμας επί των οδών Εθνικής 

Επαναστάσεως 1821 και Μακεδονίας 20. 



6) Τσομπανίδου Ελένη  του  

Γεωργίου, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος «Επιχείρηση 
αναψυχής – επιχείρηση 
προσφοράς κατά κύριο 
λόγο οινοπνευματωδών 
ποτών (καφενείο)» το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει 

στο Ο.Τ. 312 της Δ.Κ Δράμας επί της οδού 

Κάσου 21. 

7) Ευσταθιάδη Ευσταθίου  
του  Θεοχάρη, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος «Επιχείρηση 
λιανικής διάθεσης 
τροφίμων και ποτών 
(Οπωροπωλείο – 
παντοπωλείο – πρατήριο 
άρτου – πρατήριο γάλακτος 
και ειδών 
ζαχαροπλαστικής)» το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει 

στο Ο.Τ. 838 της Δ.Κ Δράμας επί της οδού 

Αγίου Κωνσταντίνου 21. 



2.  47.  Χορήγηση αδειών λειτουργίας 

μουσικής με παράταση 

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

  Εγκρίνει   τις αιτήσεις 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 τους:  

  

 

1) Κυρμιζή Νικόλαο του  

Ευσταθίου, για το κατάστημά του 

«Επιχείρηση παροχής 
υπηρεσιών – Επιχείρηση 
αναψυχής & Επιχείρηση 
αναψυχής και προσφοράς 
κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματωδών ποτών» 

που βρίσκεται  στη ΔΚ Δράμας, επί της οδού Εθνικής 

Αμύνης 63, για (1) ένα έτος μέχρι τις 03:00. 

2) Ζωγραφίδη Χριστόδουλο του  
Άγγελου, εκπροσώπου του 
συνεταιρισμού «Αυτοσχεδιαζόμενο 
καφενείο – βιβλιοθήκη – Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση», για το 

κατάστημά του «Επιχείρηση 
παροχής υπηρεσιών – 
Επιχείρηση αναψυχής – 
επιχείρηση αναψυχής και 
προσφοράς κατά κύριο 
λόγο οινοπνευματωδών 
ποτών» που βρίσκεται στη ΔΚ 
Δράμας, επί της οδού Παπαδιαμάντη 9, 
για (3) τρία έτη μέχρι τις 03:00. 

3) Βασιλείου Σπύρο του  Κόστα, για 

το κατάστημά του «Επιχείρηση 
παροχής υπηρεσιών – 
Επιχείρηση αναψυχής – 
επιχείρηση αναψυχής και 
προσφοράς κατά κύριο 
λόγο οινοπνευματωδών 
ποτών» που βρίσκεται  στη ΔΚ 
Δράμας, επί της οδού Εφ. Αξιωματικών 
29. για (1) ένα έτος μέχρι τις 03:00. 

 

Δράμα 15-09-2014 
 
Η  γραμματέας   
Μυροφόρα Ψωμά           


