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      Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα  09  Μαΐου 2013, ημέρα  
Πέμπτη και ώρα 13.00, συνήλθε σε  συνεδρίαση η Eπιτροπή Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου  Δράμας, υπό  την Προεδρία του Προέδρου της κ. Κυριάκου Χαρακίδη – 
Δημάρχου Δράμας και μετά από την 26931/02-05-2013 γραπτή πρόσκλησή του, που 
δόθηκε σε καθένα από τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής με αποδεικτικό και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010).  

 
      Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών, 
βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

 

 

 

 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

 

 

Με την παρουσία και της Ιωάννας Κοτοπούλου, υπαλλήλου του Δήμου 
Δράμας,  γραμματέως της Συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου  Δράμας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.    

 

      

      

1. Χαρακίδης Κυριάκος 
2. Ρεμόντης Θεμιστοκλής 
3. Φουτσιτζής Χρήστος 
4. Μλεκάνης Μιχαήλ 
5. Γρηγορίου Κυριάκος 
6. Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
7. Κάργας Γεώργιος 
8. Χατζηγιάννης Αναστάσιος  

9. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος 

 

Ουδείς 
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      Ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει  
στα  μέλη  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το υπ΄ αριθ. 26433/29-4-2013, έγγραφο 
του γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, σχετικά 
με την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά.  
      Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, αναφέρει ότι, με το ανωτέρω έγγραφο της 
υπηρεσίας και μετά από: (α) το υπ΄ αριθμ. 8848/27-3-13 έγγραφο της Α.Ε.Π.Ι., (β) 
την υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/ΦΕΚ 2718/08-10-2012, (γ).το άρθρο 63 παρ. 2 
του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας,(δ) την υπ’ αρ. 10551/23-2-
2007(ΦΕΚ 246Β /26-2-2007) Κ.Υ.Α., (ε).την  υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220(ΦΕΚ 
2496 Β/4-11-2011) Κ.Υ.Α,(στ) το άρθρο 80 του Ν. 3463/2006 και (ζ) το άρθρο 73 
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010), γίνεται γνωστό ότι:  
      Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Α.Ε.Π.Ι.)  με 
την ανωτέρω (α) σχετικό του έγγραφο, ενημέρωσε τον Δήμο Δράμας ότι, το 
κατάστημα «Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση Μπαρ» (ΑΦΡΟΔΙΤΗ) που 
βρίσκεται στo  3o χιλμ. Δράμας – Καβάλας, ιδιοκτησίας της Ελένης Γρηγοριάδου 
του  Ευριπίδη , στερείται την προβλεπόμενη από το Ν. 2121/93 (άρθρο 63, παρ. 2) 
γραπτή άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής. 
      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 της εξουσίας δημόσιας 
εκτέλεσης.      
      Σε ότι αφορά στα Κέντρα Διασκέδασης, η μη προσκόμιση έγγραφης δημόσιας 
εκτέλεσης μουσικής, αποτελεί λόγω ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του 
καταστήματος. 
   Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνεται από την υπηρεσία, η ανάκληση της  υπ’ 
αριθμ. 9868/17-4-2001 από  11/05/2001 (56/2001) άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση 
Μπαρ» (ΑΦΡΟΔΙΤΗ) που βρίσκεται στo  3o χιλμ. Δράμας – Καβάλας, ιδιοκτησίας 
της  Ελένης  Γρηγοριάδου του  Ευριπίδη. 
      Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, παρουσιάζει στα μέλη της  Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής  Δήμου Δράμας, το 27244/8-5-13 έγγραφο της υπηρεσίας, με το οποίο 
στάλθηκε η με αριθμό 632137/30-4-13 άδεια της ΑΕΠΙ και προτείνει την μη 
ανάκληση  της  υπ’ αριθμ. 9868/17-4-2001 από  11/05/2001 (56/2001) άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Κέντρο 
Διασκέδασης με συγκρότηση Μπαρ» (ΑΦΡΟΔΙΤΗ) που βρίσκεται στo  3o χιλμ. 
Δράμας – Καβάλας, ιδιοκτησίας Ελένης  Γρηγοριάδου του  Ευριπίδη 
      Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  Δήμου Δράμας,  μετά από συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων. 
       Είδε  τις  διατάξεις   του άρθρου 80 παρ. 2 & 3  του Ν. 3463/8-6-2006 (ΦΕΚ 114 
Α - Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) , των άρθρων 73 και 75 του Ν. 
3852/2010, των 26433/29-4-13 και 27244/8-5-13 εγγράφων της υπηρεσίας καθώς 
και όλων των ανωτέρω 

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

 

 Την μη Ανάκληση  της  υπ’ αριθμ. 9868/17-4-2001 από  11/05/2001 
(56/2001) άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος «Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση Μπαρ» (ΑΦΡΟΔΙΤΗ) που 
βρίσκεται στo  3o χιλμ. Δράμας – Καβάλας, ιδιοκτησίας Ελένης  Γρηγοριάδου του  
Ευριπίδη. 
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Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον κ. Πρόεδρο   
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