
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ           Αριθ.Αποφ 30/2012 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 8
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης της 

  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου ∆ράµας   

την 11/7/2012 

Θέµα 7
ο
 :  Ανάκληση άδειας  λειτουργίας µουσικών οργάνων του καταστήµατος 

στεγασµένο κέντρο διασκέδασης µε συγκρότηση µπάρ «ΘΕΑΤΡΟ» ιδιοκτησίας 

της «Θ.ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ & Σία Ε.Ε.» που βρίσκεται στη ∆ράµα επί της οδού Τέρµα 

1
ης

 Ιουλίου. 

 
    Στη ∆ράµα, σήµερα, 11η του µηνός Ιουλίου 2012 ,ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 µ.µ. 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε  συνεδρίαση η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την 41404/5-7-2012 πρόσκληση του 
Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω επτά   (7) µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ  

Χαρακίδης Κυριάκος      Κιοσσές Χρήστος 
Ιορδανίδης Παγκράτιος 
Μλεκάνης  Μιχαήλ  
Ρεµόντης  Θεµιστοκλής     Φουτσιτζής Χρήστος 
Χατζηγιάννης Αναστάσιος 
Παπαδόπουλος Γεώργιος 
Τερζής  Ανέστης 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. ∆ράµας 
,Π Ε Οικονοµικών. 

Ο  κ. Πρόεδρος  εισηγούµενος  το 7ο  θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης λέει: 
 η επιτροπή ποιότητας Ζωής σύµφωνα µε την παράγραφο ιιι του  άρθρου 83 του 
Ν.3852/2010 είναι αρµόδια, για  την τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας 
µουσικής όταν πρόκειται για κατάστηµα ή επιχείρηση που βρίσκεται εντός της 
χωρικής αρµοδιότητας του ∆ήµου εκτός της δηµοτικής κοινότητας ∆ράµας. 
 Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 
40551/2-7-2012 έγγραφο του Γραφείου Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών 
∆ραστηριοτήτων του Αυτοτελούς Τµήµατος Οικονοµικής Ανάπτυξης ∆. ∆ράµας , 
σχετικά µε την Ανάκληση άδειας  λειτουργίας µουσικών οργάνων του 

καταστήµατος στεγασµένο κέντρο διασκέδασης µε συγκρότηση µπάρ 

«ΘΕΑΤΡΟ» ιδιοκτησίας της «Θ.ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ & Σία Ε.Ε.» που βρίσκεται 
στη ∆ράµα επί της οδού Τέρµα 1

ης
 Ιουλίου το οποίο λέει τα εξής: 

 

ΘΕΜΑ:  Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Στεγασµένου Κέντρου ∆ιασκέδασης 
 µε συγκρότηση Μπαρ. 

    ΣΧΕΤ:   



(α) άρθρο 80 του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ 114Α /8-6-2006) όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 73 
του  Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) 
   (β) το άρθρο 2 παρ. 4 του Β.∆. 15/17-5-1956 «περί κανονισµού Κινηµατογράφων, θεάτρων    
  κ.λ.π.»   
  (γ) το άρθρο 3 του Ν. 2154 της  7/12-6-1952 «περί συµπληρώσεως του Α.Ν. 446/1937 
σύµφωνα µε το οποίο η γνωµοδοτική αρµοδιότητα των Συµβουλίων του άρθρου 1 του Α.Ν. 
446/37 επεκτείνεται και σε αίθουσες διαλέξεων, συναυλιών και χώρων συγκεντρώσεως του 
κοινού γενικώς»   

               (δ) η παρ. 4 του άρθρου 162 του  Β∆ της 15/17-5-1956, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8   
               του Β.∆. σύµφωνα µε την οποία οι διατάξεις του κανονισµού «περί κινηµατογράφων» 

εφαρµόζονται και σε αίθουσες που χρησιµοποιούν – περιλαµβάνουν καθίσµατα άνω των 200 
ατόµων. 
(ε) το άρθρο 6 της υπ’ αριθµ. Α1Β/8577/83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης (Φ.Ε.Κ. 46 τ.Α) 
(στ)το υπ’ αριθµ. 02 από 21/06/2012 πρακτικό του Πρωτοβάθµιου Συµβουλίου Επιθεωρήσεως 
(κινηµατογράφων θεάτρων κ.λ.π.) που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 1483/19-5-2012 
Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. ∆ράµας όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ 1541/23-4-2012 
του ιδίου. 
(ζ) η υπ’ αρ. 43645/12-12-2003 (204/2003) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Στεγασµένου  
Κέντρου ∆ιασκέδασης µε συγκρότηση Μπαρ. 

                      
      Σας γνωρίζουµε ότι το Πρωτοβάθµιο Συµβούλιο Επιθεώρησης (κινηµατογράφων –θεάτρων 

κ.λ.π.) µετά την υπ’ αριθµ. 38075/19-6-2012 πρόσκληση, συνήλθε και κατόπιν ελέγχου που 
διενήργησε την 21η Ιουνίου 2012, συνέταξε το υπ’ αριθµ. 02/21-6-2012 πρακτικό (σχετ.στ) το 
οποίο σας διαβιβάζουµε και σύµφωνα µε το οποίο αποφάσισε ότι το στεγασµένο κέντρο 
διασκέδασης µε συγκρότηση µπαρ, ιδοκτησίας της «Θ. Αθανασιάδης & ΣΙΑ Ε.Ε.» που βρίσκεται 
στη ∆ράµα επί της οδού Τέρµα 1ης Ιουλίου και λειτουργεί µε την υπ’ αριθµ. 43645/12-12-2003 
(204/2003) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, δεν µπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, διότι 
διαπιστώθηκε επέκταση του καταστήµατος (αύξηση των τ.µ.) και σύµφωνα µε το άρθρο 6 της 
ΑΙΒ/8577/83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης θεωρείται ίδρυση νέου καταστήµατος και απαιτείται νέα 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήµατος. 
Μετά τα ανωτέρω σας διαβιβάζουµε συνηµµένα τα ανωτέρω σχετικά και παρακαλούµε όπως 
αποφασίσετε σχετικά για την ανάκληση της υπ’ αρ.  43645/12-12-2003(204/2003) άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος Στεγασµένου Κέντρου ∆ιασκέδασης µε συγκρότηση 
Μπαρ. 
 Και κάλεσε τα µέλη  να αποφασίσουν σχετικά  . 
Η Επιτροπή Ποιότητας ζωής  αφού έλαβε γνώση των δικαιολογητικών και της εισήγησης 
της υπηρεσίας  ,µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. 
 

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

1. την  αναβολή  του   θέµατος  για   την  Ανάκληση  άδειας   λειτουργίας   µουσικών 
οργάνων  του  καταστήµατος  στεγασµένο  κέντρο διασκέδασης  µε  συγκρότηση µπάρ 
«ΘΕΑΤΡΟ» ιδιοκτησίας της «Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ & Σία Ε.Ε.» που βρίσκεται στη ∆ράµα 
επί  της  οδού Τέρµα  1ης  Ιουλίου   για  την  επόµενη  συνεδρίαση λόγω απουσίας του 
ενδιαφερόµενου για έκτακτο γεγονός ώστε να παρευρεθεί και να ενηµερώσει ο ίδιος τα 
µέλη της επιτροπής. 
2.την ενέργεια που πρέπει να γίνει την αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 30/2012 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος                   Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                 ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


