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Αρ. απόφ. 56/2013 ΘΕΜΑ:   Μη ανάκληση άδειας  

λειτουργίας καταστήματος  
 

     Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα  05  Ιουνίου 2013, ημέρα  
Τετάρτη και ώρα 13.00, συνήλθε σε  συνεδρίαση η επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου  Δράμας, υπό  την Προεδρία του  Αντιπροέδρου  της κ. Παπαεμμανουήλ  
Γρηγορίου λόγο απουσίας του  Προέδρου κ. Χαρακίδη Κυριάκου – Δημάρχου 
Δράμας και μετά από την 31465/30-05-2013 γραπτή πρόσκλησή αυτού, 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 9 (εννέα) μελών, 
βρέθηκαν παρόντα τα 7 (επτά) 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 
αντιπρόεδρος κ. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.    
 
 
 
 
      
     

1. Ρεμόντης Θεμιστοκλής 
2. Φουτσιτζής Χρήστος 
3. Μλεκάνης Μιχαήλ 
4. Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
5. Κάργας Γεώργιος 
6. Χατζηγιάννης Αναστάσιος  

7. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος 

1. Χαρακίδης Κυριάκος 
2. Γρηγορίου Κυριάκος 
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  Μετά από πρόταση του Αντιπροέδρου και ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων, αποφασίσθηκε όπως το θέμα της μη ανάκλησης άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεωρηθεί κατεπείγον και 
συζητηθεί για λήψη απόφασης. 
     Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος, παρουσιάζει  στα  μέλη  της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, το υπ΄ αριθ. 32365/3-6-2013, έγγραφο του γραφείου αδειοδοτήσεων 
και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, σχετικά με την μη ανάκληση άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και καλεί αυτά 
να αποφασίσουν σχετικά.  
     Συνεχίζοντας ο κ. αντιπρόεδρος, αναφέρει ότι, με το ανωτέρω έγγραφο της 
υπηρεσίας και μετά από: (α) το υπ΄ αριθμ. 8848/27-4-13 έγγραφο της Α.Ε.Π.Ι., (β) το  
υπ’ αριθμ. 26423/29-4-13 έγγραφο του γραφείου αδειοδοτήσεων, (γ) την  υπ’ αριθμ. 
42/2003 από 09-5-2013 απόφαση της Επιτροπής της Ποιότητας Ζωής (δ) την υπ’ αρ. 
41739/07-09-2006 από 19-10-2006(142/2006) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος  και (ε) την  υπ’ αριθμ. 634668/31-05-2013 άδεια της ΑΕΠΙ για την 
δημόσια εκτέλεση μουσικής, προτείνεται η μη ανάκληση  της  υπ’ αριθμ. 41739/07-09-
2006 από 19-10-2006(142/2006)  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος «Στεγασμένο Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση 
εστιατορίου»  (FOCUS) που βρίσκεται στην Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Τέρμα 
Ζακύνθου, ιδιοκτησίας του  κ. Παπαθεοδώρου Επαμεινώνδα του Ιωάννη. 
      Η Επιτροπή 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, του 23450/12-4-13 εγγράφου της υπηρεσίας καθώς και όλων των ανωτέρω 

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

 

 Για την μη ανάκληση   της  υπ’ αριθμ. 947/10-01-2005 από 08-02-

2005(009/2005) άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Στεγασμένο Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση εστιατορίου» (FOCUS)  

που βρίσκεται στην Δ.Κ. Δράμας και επί της οδού Τέρμα Ζακύνθου, ιδιοκτησίας του  κ. 

Παπαθεοδώρου Επαμεινώνδα του Ιωάννη. 

 
 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον κύριο Πρόεδρο. 
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