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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  33.  
Έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης και συζήτησης 

θεμάτων ως κατεπείγοντα 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει το κατεπείγον της 6ης 

/15-05-2017 συνεδρίασης διότι, 

θίγονται άμεσα τα συμφέροντα 

του Δήμου. 

 Εγκρίνει τη συζήτηση των πα-

ρακάτω θεμάτων ως κατεπείγο-

ντα :  

1. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος  - 

Τάσιου Δημητρίου 

2. Ανάκληση αδειών ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστημάτων  υ-

γειονομικού ενδιαφέροντος 

3. Παράταση ωραρίου μουσικής 

σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

4. Προέγκριση ίδρυσης καταστή-

ματος υγειονομικού ενδιαφέρο-

ντος  

5. Έγκριση κοπής έξι (6) θάμνων 

σε πεζοδρόμιο του Δήμου 

Δράμας 

6. Ανάκληση προέγκρισης ίδρυ-

σης καταστήματος υγειονομι-

κού ενδιαφέροντος - 

SIRGIANNIS TEUTA 

 

2.  34.  
Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος  - 

Τάσιου Δημητρίου 

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

 ΑΝΑΚΑΛΕΙ την υπ’ αριθμ. 

50516/11-11-2015 από 27-01-2015 

(123/2015) άδειας ίδρυσης και λει-

τουργία καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής 

διάθεσης τροφίμων και ποτών (ιχθυο-

πωλείο) – Επιχείρηση παροχής υπη-

ρεσιών – Επιχείρηση μαζικής εστία-

σης παρασκευής και διάθεσης προχεί-

ρου γεύματος», του κ. Τάσιου Δημη-

τρίου του Ματθαίου, για τους λόγους 

που αναφέρονται στην εισήγηση της 

υπηρεσίας, στο σκεπτικό της απόφα-

σης 

 

3.  35.  
Ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων  

υγειονομικού ενδιαφέροντος 

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

 ΑΝΑΚΑΛΕΙ τις κάτωθεν 

άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κατα-

στημάτων, λόγω διακοπής δραστηριό-

τητας : 

  υπ’ αριθμ. 3970/19-03-1996 

(262/1996) άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας  καταστήματος υ-

γειονομικού ενδιαφέροντος «πα-

ντοπωλείου χωρίς χρήση ψυκτι-

κού θαλάμου» της κας Λαφτσί-

δου Χριστίνας του Χαράλαμπου, 

κατόπιν αιτήσεώς της. 

  υπ’ αριθμ. 58167/16-12-2015 

(22/2016) άδειας ίδρυσης και 



λειτουργίας  καταστήματος υ-

γειονομικού ενδιαφέροντος «Ε-

πιχείρηση λιανικής διάθεσης 

τροφίμων και ποτών και Επιχεί-

ρηση μαζικής εστίασης  & διά-

θεσης πρόχειρου γεύματος», του 

κ. Μυτιληνάκη Κων/νου του 

Σπύρου, κατόπιν αιτήσεως του. 

  υπ’ αριθμ. 792/11-01-2000 

(16/2000) άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας  καταστήματος υ-

γειονομικού ενδιαφέροντος «Ερ-

γαστήριο τροφίμων» του κ Α-

ντωνίου Αντώνιου του Αλεξάν-

δρου, κατόπιν αιτήσεως του. 

 υπ’ αριθμ. 15543/17-06-1999 

(110/1999) άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας  καταστήματος υ-

γειονομικού ενδιαφέροντος 

«Πτηνοπωλείου – αυγοπωλείου», 

του κ Αντωνίου Αντώνιου του 

Αλεξάνδρου, κατόπιν αιτήσεως 

του. 

  υπ’ αριθμ. 70499/30-11-2012 

(08/2013) άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας  καταστήματος υ-

γειονομικού ενδιαφέροντος «Ε-

πιχείρηση αναψυχής και προ-

σφοράς κατά κύριο λόγο οινο-

πνευματωδών ποτών – επιχείρη-

ση αναψυχής (καφετέρια)», του 

κ. Μαργαρίτη Γεώργιου του Θω-

μά, κατόπιν αιτήσεώς του. 

4.  36.  

Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομι-

κού ενδιαφέροντος 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       κατά  πλειοψηφία 

  Εγκρίνει τις αιτήσεις για χο-

ρήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής 

για καταστήματα ή επιχειρήσεις υγειο-

νομικού ενδιαφέροντος στους παρακά-

τω, με την προϋπόθεση ότι , δεν θα δια-

ταράσσεται η ηρεμία των περιοίκων : 

 για τη θερινή περίοδο 1-4 εκά-

στου 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)  Τερζίδου Αλεξάνδρα του Ιω-

άννη, για το κατάστημά της «Επιχείρη-

ση παροχής υπηρεσιών – Επιχείρηση 

αναψυχής», που βρίσκεται στη Τ.Κ. 

Καλλιφύτου, για αόριστο χρόνο. 

2) Γεωργιάδη Ιωάννη του Μιχα-

ήλ, για το κατάστημά του «Επιχείρηση 

αναψυχής», που βρίσκεται στην Τ.Κ. 

Κουδουνίων, για αόριστο χρόνο. 



5.  37.  

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέ-

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

 Εγκρίνει   την αίτηση του 

Ηλιάδη Σάββα του Παναγιώτη, για 

προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών – 

Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους 

γεύματος – Επιχείρηση αναψυχής – 

Υπαίθριος παιδότοπος», το οποίο πρό-

κειται να ιδρυθεί  και  να  λειτουργήσει 

στην Τ.Κ. Μυλοποτάμου (4ο χλμ Δρά-

μας - Σερρών). 

6.  38.  

Έγκριση κοπής έξι (6) θάμνων σε πεζοδρόμιο του Δήμου 

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

 Εγκρίνει την κοπή,  έξι (6) 

θάμνων σε πεζοδρόμιο στην 

οδό Πίνδου 2-3 στην περιοχή 

των Αμπελοκήπων του Δ. 

Δράμας  

 

7.  39.  

Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομι-

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

 ΑΝΑΚΑΛΕΙ την υπ’ αριθμ. 

17/07-03-2017 προέγκριση του Συμ-

βουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Δράμας, που χορηγήθηκε στην SIR-

GIANNIS TEUTA, για την ίδρυση 

καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής 

εστίασης παρασκευής και διάθεσης 

προχείρου γεύματος».     

 

 

Δράμα 16 .05.2017 

H γραμματέας   

 

Αγγελική Τσιπουρίδου 


