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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 6
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου ∆ράµας   

Την 11-4-2013 

 

Θέµα 
 
8
ο
 : Ανάκληση άδειας  λειτουργίας καταστήµατος στο κατάστηµα 

«Στεγασµένο κέντρο δι`ασκέδασης µε συγκρότηση εστιατορίου» 

ΝΗΣΑΚΙ ιδιοκτησίας Χατζηιωάννου ∆ηµήτριου & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται 
στην οδό Αγ. Βαρβάρας στη ∆ράµα. 

 

 

    Στη ∆ράµα, σήµερα, την 11η του µηνός Απριλίου 2013 ,ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 11.00 π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας 
συνήλθε σε   συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ∆. ∆ράµας,  ύστερα 
από την 21817/5-4-2013 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 οκτώ  (8) µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος 
Κάργας Γεώργιος 
Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος 
Ρεµόντης Θεµιστοκλής 
Μλεκάνης Μιχαήλ  
Γρηγορίου Κυριάκος 
Παπαδόπουλος Γρηγόριος 
Χατζηγιάννης Αναστάσιος 

 

Φουτσιτζής Χρήστος 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 
∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο κ. Πρόεδρος  εισηγούµενος  το 8o (αναβληθέν)  θέµα  της  ηµερήσιας  
διάταξης παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 10317/15-2-2013 
έγγραφο του Γραφείου Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών 
∆ραστηριοτήτων , σχετικά µε την :  Ανάκληση άδειας  λειτουργίας 
καταστήµατος επειδή δεν έχει προσκοµιστεί έγγραφη άδεια δηµόσιας 
εκτέλεσης από οργανισµό συλλογικής διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων 
στο κατάστηµα «Στεγασµένο κέντρο διασκέδασης µε συγκρότηση 
εστιατορίου» ΝΗΣΑΚΙ ιδιοκτησίας Χατζηιωάννου ∆ηµήτριου & ΣΙΑ Ο.Ε. που 
βρίσκεται στην οδό Αγ. Βαρβάρας στη ∆ράµα , το οποίο λέει τα εξής : 

        
ΘΕΜΑ :   «Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήµατος» 

 
ΣΧΕΤ: 
  (α)  υπ΄αρ. 1059/20/49-ιζ  από 07/02/2013 απόφαση Αστυνοµικού Τµήµατος ∆ράµας   

          (β) υπ’ αρ. 1020/14977/6-α  05/03/1991  άδεια λειτουργίας καταστήµατος              



          (γ)  υπ’ αρ. 57904/7-12-2007 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών 
          (δ)  άρθρο 63 παρ. 2 του Ν. 2121/1993 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας 
          (ε)   άρθρο 80 & 73 του Ν. 3463/2006  ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικα. 
            

              
    Σας γνωρίζουµε ότι, το Αστυνοµικό Τµήµα ∆ράµας  µας διαβίβασε την ανωτέρω (α) 
σχετική του απόφαση, µε την οποία απαγορεύει την δηµόσια εκτέλεση κάθε µουσικού 
έργου στο κατάστηµα «Κέντρο διασκέδασης µε συγκρότηση εστιατορίου» ιδιοκτησίας της 
«Χατζηιωάννου ∆ηµήτριο & ΣΙΑ Ο.Ε.»   που βρίσκεται στη ∆ράµα επί της οδού Αγ. 
Βαρβάρας, επειδή στερείται γραπτής άδειας δηµόσιας εκτέλεσης της Α.Ε.Π.Ι. 
    Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 2121/93 προκειµένου να 
χορηγηθεί η κατά νόµο απαιτούµενη άδεια για την χρήση µουσικών οργάνων, ή για την 
καταλληλότητα του χώρου ή όποια άλλη άδεια σχετική µε το χώρο, απαιτείται η 
προσαγωγή έγγραφης άδειας δηµόσιας εκτέλεσης χορηγούµενης από τον οργανισµό 
συλλογικής διαχείρισης.                           
     Ύστερα από τα ανωτέρω  και επειδή δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις  της 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος  παρακαλούµε όπως αποφασίσετε 
σχετικά για την ανάκληση της υπ΄αρ.  1020/14977/6-α από 05/03/1991 άδειας λειτουργίας 
του καταστήµατός «Στεγασµένο κέντρο διασκέδασης µε συγκρότηση εστιατορίου».     
 

Με την αριθµ. 19/2013 απόφασή µας είχαµε αποφασίσει την αναβολή του 
θέµατος διότι ο ιδιοκτήτης ζήτησε προθεσµία ώστε να ανταποκριθεί στην 
υποχρέωση καταβολής του για να λάβει την σχετική άδεια. 
                                                            
Στη συνέχεια µε  το υπ΄ αριθµ. 22416/9-4-2013 έγγραφό του, το Γραφείο 
Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων µας λέει τα εξής: 
 

Θέµα: Μη ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήµατος   
 

Σχετ.:  
1. το υπ’ αριθµ. 10317/15-02-2013  έγγραφό µας.  
2. το υπ’ αριθµ. 8579/12-02-2013 έγγραφο της ΑΕΠΙ  
3.η υπ’ αριθµ. 632122/08-04-2013 άδεια της ΑΕΠΙ για την δηµόσια εκτέλεση µουσικής. 

 
 

  Σε συνέχεια του ανωτέρω (1) σχετικού µας, σας γνωρίζουµε ότι κατατέθηκε στην 
υπηρεσία µας για την εταιρία µε την επωνυµία «Χατζηιωάννου ∆ηµήτριος & Σία Ο.Ε.» 
«Κέντρο ∆ιασκέδασης µε συγκρότηση εστιατορίου» και τον διακριτικό τίτλο «Νησάκι» που 
βρίσκεται στη ∆.Κ. ∆ράµας στην περιοχή της Αγ. Βαρβάρας, η υπ’ αριθµ. 632122/08-04-
2013 εκ του νόµου νέα έγγραφη άδεια για την δηµόσια εκτέλεση  στο κατάστηµά της,  
µουσικών συνθέσεων ή άλλων έργων των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί σε οργανισµό 
συλλογικής διαχείρισης. 

    Κατόπιν τούτου παρακαλούµε για την µη ανάκληση της υπ’ αριθµ. 1020/14977/6-α από 
05-03-1991 άδειας λειτουργίας  του καταστήµατος «Κέντρο διασκέδασης µε συγκρότηση 
εστιατορίου», ιδιοκτησίας της «Χατζηιωάννου ∆ηµήτριος & Σία Ο.Ε.» 

 

        Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε γνώση  την εισήγηση 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 µη ανάκληση της υπ’ αριθµ. 1020/14977/6-α από 05-03-1991 άδειας 
λειτουργίας  του καταστήµατος «Κέντρο διασκέδασης µε συγκρότηση 



εστιατορίου», ιδιοκτησίας της «Χατζηιωάννου ∆ηµήτριος & Σία Ο.Ε.»  επειδή 
κατατέθηκε στην υπηρεσία για την εταιρία µε την επωνυµία «Χατζηιωάννου 
∆ηµήτριος & Σία Ο.Ε.»για το «Κέντρο ∆ιασκέδασης µε συγκρότηση εστιατορίου» 
και τον διακριτικό τίτλο «Νησάκι» που βρίσκεται στη ∆.Κ. ∆ράµας στην περιοχή 
της Αγ. Βαρβάρας, η υπ’ αριθµ. 632122/08-04-2013 εκ του νόµου νέα έγγραφη 
άδεια για την δηµόσια εκτέλεση  στο κατάστηµά της,  µουσικών συνθέσεων ή 
άλλων έργων των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί σε οργανισµό συλλογικής 
διαχείρισης. 

 
2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο  

∆ράµας. 
 
 
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 30/2013. 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 

Ο �ρόεδρος    Η Ανα�ληρώτρια  Ειδική Γραµµατέας       Τα µέλη  
 

           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 

 


