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Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦΑ

ΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  86 Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικής με 

παράταση ωραρίου λειτουργίας 

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 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 τον:  

  

 Πεκτέσογλου Ισαάκ του Ανδρέα, 
εκπρόσωπο της «ΓΚΟΥΜΑΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», για 

το κατάστημά του «Επιχείρηση αναψυχής – 
Επιχείρηση μαζικής εστίασης 

παρασκευής  και προσφοράς προχείρου 
γεύματος», που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί 

της οδού Ελ. Βενιζέλου και πάροδο Θ. Αθανασιάδη, 

για τρία (3) έτη 

2.  87 Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 Περί παραχώρησης χρήσης στον 

σύλλογο βετεράνων χειροσφαίρισης 

Δράμας, την παραχώρηση του γηπέδου 

Δράμας «Κραχτίδης», για την τέλεση 

εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 

02/01/2017 από τις 19.00 έως τις 21.00 

 
 

3.  88 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

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 τον: 

 

1)  Χορτούρη Αναστασία του 
Άνθιμου, για προέγκριση ίδρυσης 

και λειτουργίας καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος 

«Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και διάθεσης 
πρόχειρου γεύματος», το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί και να 

λειτουργήσει στο Ο.Τ. 476 της Δ.Κ. 

Δράμας, επί της οδού Εφ. 

Αξιωματικών 44. 

 
 

 

Δράμα 27-12-2016 

 

Η  αναπληρώτρια γραμματέας   

 

 

Τσιπουρίδου Αγγελική        


