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Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών 
οργάνων 

 

 Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 5 Α�ριλίου 2013, ηµέρα  Παρασκευή  και ώρα 
10.30, συνήλθε σε συνεδρίαση η Ε�ιτρο�ή Ποιότητας Ζωής  ∆ήµου ∆ράµας, υ�ό την Προεδρία του 
Προέδρου Κυριάκου Χαρακίδη, και µετά α�ό την 21814/05-04-2013 γρα�τή �ρόσκλησή του, �ου 
δόθηκε σε καθένα α�ό τα µέλη του Συµβουλίου µε α�οδεικτικό και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010)  
      Αφού δια�ιστώθηκε νόµιµη α�αρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 09 µελών, βρέθηκαν �αρόντα και 
τα 09 µέλη:  
  
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 
1) Χαρακίδης Κυριάκος, ∆ήµαρχος ∆ράµας 
2) Ρεµόντης Θεµιστοκλής 
3) Φουτσιτζής Χρήστος 
4) Μλεκάνης Μιχαήλ  
5) Γρηγορίου Κυριάκος 
6) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
7) Κάργας Γεώργιος 
8) Χατζηγιάννης Αναστάσιος 
9) Πα�αεµµανουήλ Γρηγόριος 

 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
 

Ουδείς 

 

     Με την �αρουσία και της Ιωάννας Κοτο�ούλου, υ�αλλήλου του ∆ήµου ∆ράµας,  
γραµµατέως  της Ε�ιτρο�ής Ποιότητας Ζωής  ∆ήµου ∆ράµας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη  της συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη α�όφασης στα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης    

       
 
 
      Το  σώµα  οµόφωνα έκρινε τη συνεδρίαση ως κατε�είγουσα σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, για  το λόγο ότι �ρέ�ει να ληφθεί α�όφαση στα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης αµέσως, �ρος α�οφυγή ζηµίας των συµφερόντων του ∆ήµου ∆ράµας. 

 
 
       
 

 



    
 
     Ο κος Πρόεδρος εισάγοντας το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης �αρουσιάζει  στα  µέλη  
Ε�ιτρο�ής, το υ�΄ αριθ.  21343/2013 έγγραφο του γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθµισης 
εµ�ορικών δραστηριοτήτων, σχετικά µε την ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων 
και καλεί αυτά να α�οφασίσουν σχετικά.    
      Στη συνέχεια ο κ. �ρόεδρος, αναφέρει ότι, µε το ανωτέρω έγγραφο της υ�ηρεσίας και µετά 
α�ό την 21327/3-4-2013 αίτηση της Τοµ�αλίδου Κατίνας του Νικολάου, εκ�ροσώ�ου της «Π. 
Ευθυβούλης – Κ. Τοµ�αλίδου & Σία Ο.Ε.» και για το λόγο �ου σε αυτή αναφέρεται, �ροτείνεται η 
ανάκληση της 12684/25-2-2013 α�ό 22-3-2013 (14/2012) άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων, 
για το κατάστηµά της «Καφετέρια» �ου βρίσκεται στο 1139 Αγροτεµάχιο στη ∆.Κ. ∆ράµας και ε�ί 
της οδού 1ης Ιουλίου. 
      Η Ε�ιτρο�ής Ποιότητας Ζωής  ∆ήµου ∆ράµας,  µετά α�ό συζήτηση και ανταλλαγή α�όψεων. 
      Έλαβε γνώση της αίτησης   
     Είδε  τις  διατάξεις   του άρθρου 80 �αρ. 2 & 3  του Ν. 3463/8-6-2006 (ΦΕΚ 114 Α - Κύρωση του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων) και των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3852/2010, την 21327/3-4-2013 
αίτηση και το έγγραφο της υ�ηρεσίας 
        

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

 
����  Ανακαλεί την υ�’ αριθµ. 12684/25-2-2013 α�ό 22-3-2013 (14/2012) άδεια λειτουργίας 
µουσικών οργάνων, της Τοµ�αλίδου Κατίνας του Νικολάου εκ�ροσώ�ου  της «Π. Ευθυβούλης – 
Κ. Τοµ�αλίδου & Σία Ο.Ε.», για το κατάστηµά της «Καφετέρια» �ου βρίσκεται στο 1139 
Αγροτεµάχιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας και ε�ί της οδού 1ης Ιουλίου �ου χορηγήθηκε 
στην α�ό το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας, σύµφωνα µε την 21327/3-4-2013 
αίτησή της. 
 

 
Την ενέργεια �ου �ρέ�ει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον κ. Πρόεδρο   

 
 
 

 
 
 

 
 

       


