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Θεολόγου 

 

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 22 Αυγούστου 2016, ημέρα  
Δευτέρα και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δ. 
Δράμας, μετά από την 31777/18-08-2016 γραπτή πρόσκλησή του Προέδρου της, 
Χριστόδουλου Μαμσάκου, Δημάρχου Δράμας, που γνωστοποιήθηκε στα μέλη της 
Επιτροπής και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.  
3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010).  

 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, 

βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη: 
 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 
1. Μαμσάκος Χριστόδουλος 

2. Τερζής Ανέστης  
3. Μωυσιάδης Αριστείδης 
4. Τσεπίλης Γεώργιος  
5. Ηλιόπουλος Στέργιος 

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
 

1. Σιδηρόπουλος Δημήτριος  
2. Ρεμόντης Σταμάτιος  
3. Καλφόπουλος Ευάγγελος  
4. Ρεμόντης Θεμιστοκλής 

 
 

 
Με την παρουσία και της Τσιπουρίδου Αγγελικής, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, 
γραμματέως  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο  πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   
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Ο κ. Πρόεδρος, εισάγοντας το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα  μέλη  

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 30903/10-08-2016  έγγραφο του 

Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης σχετικά με την χορήγηση άδειας 

λειτουργίας μουσικής με παράταση, και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά.    

Στη συνέχεια ο ανωτέρω, αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 

«Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για: 

Α: i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από 

προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, ii) την ανάκληση ή την οριστική 

αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών 

εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου, [1] iii) τη χορήγηση ή 

ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι 

(20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία. 

Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ii) θέματα 

ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής 

οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), 

πολεοδομικών μελετών κλπ.» 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. 

Έλαβε γνώση της αίτησης και της έκθεσης της υπηρεσίας 

Είδε τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) Κύρωση 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) 

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης και την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/13 (Φ.Ε.Κ. 3106 Β/09-12-2013) 

Κ.Υ.Α. 

 

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 κατάστημα 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 : 

 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: 

 

1) Διαμαντή Θεολόγου του Περικλή, για το κατάστημά του «Επιχείρηση αναψυχής και 

προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καλλιφύτου, 

για ένα (1) έτος. 

 

 Ο Δήμος Δράμας διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της ανωτέρω άδειας σε περίπτωση 

μη εφαρμογής και καταστρατήγησης υγειονομικών διατάξεων και κανονιστικών αποφάσεων 

του Δήμου. 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για την έκδοση της άδειας μουσικών οργάνων του 

παραπάνω καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, η οποία θα κοινοποιηθεί στις αρμόδιες 

ανάλογα με τη φύση του επαγγέλματος υπηρεσίες. 

 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον κύριο Πρόεδρο. 

. 
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