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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ           Αριθ.Αποφ 94/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 6
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης της  

 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 του ∆ήµου ∆ράµας   

την 15-7-2014 

 

Θέµα 8
ο
: Χορήγηση  άδειας λειτουργίας µουσικής µε παράταση ωραρίου 

έως  τις 31/12/2014  καθηµερινά µέχρι την 03:00, στον  Καζαντζίδη 

Σάββα  του Γεωργίου , για  το  κατάστηµά του «Καφενείο - οβελιστήριο» 

που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μυλοποτάµου 

 

     Στη ∆ράµα, σήµερα, την 15η του µηνός Ιουλίου 2014 ,ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00 π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε   
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την 
36207/7-7-2014  πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Απουσία του προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος κ. 
Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε   (5) µέλη: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ       ΑΠΟΝΤΕΣ  

Χαρακίδης Κυριάκος 
Γρηγορίου Κυριάκος      Φουτσιτζής Χρήστος 
Κάργας Γεώργιος     Μλεκάνης Μιχαήλ 
Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος               Χατζηγιάννης Αναστάσιος 
Ρεµόντης Θεµιστοκλής    
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 

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

 

 Ο προεδρεύων  εισηγούµενος  το 8ο θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης 
παρουσιάζει   στα   µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 33995/23-7-2014  
έγγραφο Του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης   ∆. 
∆ράµας σχετικά µε την  Χορήγηση  άδειας λειτουργίας µουσικής µε 
παράταση ωραρίου έως  τις 31/12/2014  καθηµερινά µέχρι την 03:00, 

στον  Καζαντζίδη Σάββα  του Γεωργίου , για  το  κατάστηµά του 

«Καφενείο - οβελιστήριο» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μυλοποτάµου ,  
το οποίο λέει τα εξής: 
 
ΘΕΜΑ:  Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής µε παράταση.  

   
ΣΧΕΤ:   

(α) άρθρο 80 του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ-114Α/8-6-2006) Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων 
(β) άρθρο 83 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης 



(γ) υπ’  αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/13 (Φ.Ε.Κ. 3106 Β/09-12-2013) Κ.Υ.Α. 
(δ)  η υπ’ αρ. 33673/20-06-2014 αίτηση του Καζαντζίδη  Σάββα του Γεωργίου. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την από 23-06-2014 έκθεση που 
αφορά στη χορήγηση ή µη άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων έως 31/12/2014 και µε 
δικαίωµα παράτασης ωραρίου  λειτουργίας µουσικής  έως την 03:00 στον παρακάτω:  
Καζαντζίδη Σάββα του Γεωργίου, για  το κατάστηµά του  « καφενείο - οβελιστήριο» που βρίσκεται 
στη Τ.Κ. Μυλοποτάµου. 

       Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
    

  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  Χορήγηση  άδειας λειτουργίας µουσικής µε παράταση ωραρίου 

έως  τις 31/12/2014  καθηµερινά µέχρι την 03:00, στον  Καζαντζίδη 

Σάββα  του Γεωργίου , για  το  κατάστηµά του «Καφενείο - οβελιστήριο» 

που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μυλοποτάµου 

 

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

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 94/2014. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος             Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 

 


