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1.  32.  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 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) Πίλουα Ίρμα του Γιόσιφ, για το 

κατάστημά της  «Καφενείο» που 

βρίσκεται στη ΔΚ Δράμας και επί της 

οδού Β΄ πάροδος Βίτσι 5, για ένα (1) 

έτος. 

 
 

 Ο  Δήμος Δράμας διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης των ανωτέρω αδειών σε περίπτωση  

μη  εφαρμογής  και  καταστρατήγησης  

υγειονομικών  διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για 

την έκδοση των αδειών μουσικών  οργάνων  των 

παραπάνω καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, οι οποίες θα κοινοποιηθούν στις 

αρμόδιες ανάλογα με τη  φύση του επαγγέλματος  

υπηρεσίες 

 

 

2.  33.  Διάθεση ποσού 55.799,84 € από 

εκπτώσεις έργων 2015 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κ α τ ά   
 π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Την Διάθεση ποσού 55.799,84€ από 

εκπτώσεις έργων 2015, για την εκτέλεση των 

παρακάτω με το αντίστοιχο στο κάθε ένα ποσό : 

 

1) Δημιουργία ΚΑ με τίτλο «Κατασκευή 

μνημείου με την προτομή του Δημητρίου 

Κραχτίδη» - 8.000,00 € 

 

2) Ενίσχυση της πίστωσης με ΚΑ 

30.7135.08 , τίτλος « Προμήθεια φωτιστικών ( και 

λαμπτήρων) Led» - 33.800,00 € 

 

3) Δημιουργία ΚΑ με τίτλο «Προμήθεια 



μαρμάρων για τη δημιουργία τεσσάρων 

πινακίδων εισόδων στην πόλη της Δράμας»  - 

10.000,00 € 

 

4) Δημιουργία ΚΑ με τίτλο «Διαμόρφωση 

Νεκροταφείων των Αμπελακίων»  - 3.999,84 € 

 
        

 

 

 
Δράμα 06-06-2016 
 
Η  γραμματέας   
 
 
Μυροφόρα Ψωμά           


