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1.  25 Παράταση ωραρίου μουσικής σε 

καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

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

  Εγκρίνει τις αιτήσεις για χορήγηση παράτασης 

ωραρίου μουσικής για καταστήματα ή επιχειρήσεις υγειονομικού 

ενδιαφέροντος στους παρακάτω, με την προϋπόθεση 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)  Χατζησαββίδου Ελένη Νεοφύτου, για το 

κατάστημά της «Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος», που 

βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της επί  της οδού Π. Κάβδα 39, 

για αόριστο χρόνο. 
2) Χατζή Δημήτριου του Αργυρίου, για το 

κατάστημά του «Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών – 
Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής & 
προσφοράς πλήρους γεύματος», που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Δράμας στο συνοικισμό Ταξιαρχών , για αόριστο χρόνο. 
3) Χάιτα Θεοδώρας του Ιωάννη, για το κατάστημά 

της «Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών – Επιχείρηση 
μαζικής εστίασης παρασκευής & προσφοράς 
πλήρους γεύματος», που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας της επί  

της οδού Ηπείρου 31, για αόριστο χρόνο. 

4) Στεφανίδου Μαρίας του Γεωργίου, για το 

κατάστημά της «Καφενείο-Επιχείρηση παροχής 
υπηρεσιών διαδικτύου», που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας 

της επί  της οδού Ίωνος Δραγούμη 24, για αόριστο χρόνο. 
5) Ρεμόντη Σάββα του Θεμιστοκλή, για το 

κατάστημά του «Καφετέρια», που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας 

και στην οδό Μακεδονίας 2 & Εφ. Αξιωματικών, για αόριστο 
χρόνο. 
6) Πολυχρονάκη Ανέστη του Αντωνίου, για το 

κατάστημά του «Καφενείο», που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας 

και στην οδό Π. Διονυσίου 29, για αόριστο χρόνο. 

7) Παπαδοπούλου Εροφίλης του Μουσταφά, 
για το κατάστημά της «Καφενείο-Οινομαγειρείο», που 

βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας της επί  της οδού Αμύντα 4, για 
αόριστο χρόνο. 
8) «Π. ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,  με εκπρόσωπο 

τον Γκλαβόπουλο Παναγιώτη του Διαμαντή, για το κατάστημά  

«Επιχείρηση αναψυχής», που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας 

και στην οδό Βενιζέλου 44, για αόριστο χρόνο. 

9) «Α. ΝΤΙΝΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,  με εκπρόσωπο την 

Ντινάκη Αθανασία-Μαρία του Κων/νου, για το κατάστημά  

«Επιχείρηση αναψυχής», που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας 

και στην οδό Γ. Ζερβού 6, για αόριστο χρόνο. 

10) Κουνατιάδου Δέσποινα του Γεωργίου, για το 

κατάστημά της «Επιχείρηση αναψυχής – επιχείρηση 
λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών 
(Καφεκοπτείο)», που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας της επί  της 

οδού Εθν. Αμύνης 59, για αόριστο χρόνο. 
11) Χοχτούρη Αναστασίας του Ανθίμου, για το 

κατάστημά της «Καφετέρια – Επιχείρηση παροχής 
υπηρεσιών διαδικτύου», που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας  

επί  της οδού Εφέδρων Αξιωματικών 44, για αόριστο χρόνο. 

12) «ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ – ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ Ο.Ε.», για 

το κατάστημά  «Καφετέρια» που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας 

εντός του χώρου πρασίνου της Αγ. Βαρβάρας, για αόριστο 
χρόνο. 
13) Λυκίδη Γεωργίου του Αναστασίου, για το 

κατάστημά του «Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών – 
Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και 



προσφοράς πλήρους γεύματος», που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Δράμας και στην οδό Εθνικής Αμύνης 49 & π. Κάβδα, για 
αόριστο χρόνο. 
14) Λαλασίδη Αθανασίου εκπροσώπου της «ΑΝ. 
ΛΑΛΙΣΣΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ε.Ε.», για το κατάστημά 

«Καφετέρια» εντός του ξενοδοχείου «ΞΕΝΙΑ» που 

βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Εθνικής Αμύνης 10, για 
αόριστο χρόνο. 
15) Ισαακίδου Σοφίας του Χαράλαμπου, για το 

κατάστημά της «Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος», που 

βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας  επί  της οδού Αμύντα 56, για 
αόριστο χρόνο. 
16) Αρβανιτάκη Θεόδωρου του Γεωργίου, για το 

κατάστημά του «Καφενείο», που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας 

επί της οδού 19ης Μαΐου 159, για αόριστο χρόνο. 
17) Κυριακίδου Ελισάβετ του Ελευθερίου, για το 

κατάστημά της «Καφετέρια-Μπάρ», που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Δράμας  επί  της οδού Ηπείρου & Περικλέους Κάβδα 10, για 
αόριστο χρόνο. 
18) Καλαιτζίδη Γερμανού του Περικλή, για το 

κατάστημά του «Επιχείρηση αναψυχής», που βρίσκεται 

στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Π. Κάβδα  4, για αόριστο 
χρόνο. 
19) Ετόγλου Ιωάννη  του Λαζάρου εκπροσώπου 
της «ΕΤΟΓΛΟΥ Ι. – ΠΑΤΣΙΔΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», για το 

κατάστημά  «Καφενείο», που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί 

των οδών 28ης Οκτωβρίου 12& Ηπείρου, για αόριστο χρόνο. 
20) Ζαγοράκη Χρήστου του Χαράλαμπου, για το 

κατάστημά  «Επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματωδών ποτών – Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης, παρασκευής και προσφοράς προχείρου 
γεύματος », που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού 

Ηπείρου 14, για αόριστο χρόνο. 
21)  

 

 Εγκρίνει την αίτηση για χορήγηση παράτασης 

μουσικών οργάνων για καταστήματα ή επιχειρήσεις υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι έκαστο κατάστημα θα 

λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους χορήγησης παράτασης 

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 02.00 

ώρα 

 για τη χειμερινή περίοδο 1-10 εκάστου έτους έως 31-3 

εκάστου έτους  όλες τις ημέρες της εβδομάδας μέχρι την 02.00 

ώρα από την:  

 

1) Λευκαδίτου Ελισάβετ του Αντωνίου, για το 

κατάστημά της «Ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο», 
που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της επί  της οδού Πατριάρχου 

Διονυσίου 5, για αόριστο χρόνο. 
 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για την έκδοση 

απόφασης χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής των 

παραπάνω καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 

2.  26 Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο μ ό φ ω ν α 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Για την προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος που πρόκειται να λειτουργήσουν 

από τους: 

 

1)  «Κ. ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με εκπρόσωπο 

τον Τσαβδάρογλου Κωνσταντίνο του Λάζαρου, για 

προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας μικτού καταστήματος 

«Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών – 
Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής – 
Επιχείρηση αναψυχής» το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί 

και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 309 της Δ.Κ. Δράμας, επί της 

οδού Πλατεία Ελευθερίας 30. 

2) Βογιατζής Γεώργιος του Παναγιώτη, για 

προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση 
μαζικής εστίασης & αναψυχής (πλήρους 



γεύματος)», το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί  και  να  

λειτουργήσει στο Ο.Τ. 299 της Δ.Κ. Δράμας επί της οδού 

Γ. Παπανδρέου 41. 

3) «ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με 

εκπρόσωπο τον Καραγκιαούρη Κυριάκο του Βασιλείου για 

προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 

«Επιχείρηση μαζικής εστίασης & αναψυχής 
(προχείρου γεύματος )-Λιανικής διάθεσης 
τροφίμων και ποτών (πρατήριο γάλακτος και 
ειδών ζαχαροπλαστικής – πρατήριο άρτου)», το 

οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 2 

της Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Γ. Ζερβού 5. 

 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της 

ανωτέρα προέγκρισης, σε περίπτωση μη εφαρμογής και  

καταστρατήγησης  υγειονομικών  διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για την έκδοση της 

άδειας  των παραπάνω καταστημάτων  υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, η  οποία θα κοινοποιηθεί στις αρμόδιες, ανάλογα 

με τη  φύση του, επαγγέλματος,  υπηρεσίες. 

 

 

 

Δράμα 28-04-2017 

 

Η  αναπληρώτρια γραμματέας   

 

 

Τσιπουρίδου Αγγελική        


