
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ           Αριθ.Αποφ 2/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το 1ο Πρακτικό  της συνεδρίασης της  

 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
 του ∆ήµου ∆ράµας   

την 13-1-2014 
 

Θέµα 2ο:  Οριστική αφαίρεση της υπ΄αριθµ. 65488/05-11-2012 από 
06/12/2012 (132/2012) άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
«επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια), «CAVE» ιδιοκτησίας του Αβραµίδη 
Ιωσήφ του Στυλιανού που βρίσκεται στη ∆ράµα, επί της οδού Εθν. 
Αµύνης 103.  
 
Στη ∆ράµα, σήµερα, την 13η του µηνός Ιανουαρίου 2014 ,ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 13.00 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε   
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την 928/8-
1-2014 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα 
µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Απουσία του Προέδρου και του Αντιπροεδρου κ. Παπαεµµανουήλ Γρηγόριου. 
στη συνεδρίαση προήδρευσε ο κ. Ρεµόντης  Θέµις. 
Ο κ. Γρηγορίου Κυριάκος ενηµέρωσε έγκαιρα για την απουσία του. Έτσι 
κλήθηκε και παρευρέθει ο κ. Ετόγλου Ιωάννης. 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά   (7) µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ  

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

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 
∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 
Ο  προεδρεύων  εισηγούµενος  το 2ο  θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης, 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 76780/20-12-2013 
έγγραφο του Γραφείου Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών 
∆ραστηριοτήτων , σχετικά µε την Οριστική αφαίρεση της υπ΄αριθµ. 65488/05-
11-2012 από 06/12/2012 (132/2012) άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος «επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια), «CAVE» ιδιοκτησίας του 
Αβραµίδη Ιωσήφ του Στυλιανού που βρίσκεται στη ∆ράµα, επί της οδού Εθν. 
Αµύνης 103 , το οποίο λέει τα εξής : 

        



ΘΕΜΑ:  Οριστική αφαίρεση άδειας  λειτουργίας καταστήµατος.  
  

ΣΧΕΤ: (α)υπ’ αρ. 45766/01-08-2013 απόφαση  προσωρινής αφαίρεσης αδείας. 
          (β)υπ’ αρ. 56061/18-09-2013 απόφαση  προσωρινής αφαίρεσης αδείας.       
          (γ)υπ’ αρ. 73360/03-12-2013 απόφαση  προσωρινής αφαίρεσης αδείας.        
          (δ)Π.∆. 180/79(ΦΕΚ Α-46) 
          (ε) το υπ’αριθµ. 1020/8543/16-β από 28/12/2013 έγγραφο του Αστυνοµικού Τµήµατος. 
           
                       

      Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2β του Π.∆. 180/79(ΦΕΚ 46) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει εάν µετά από τρεις (3) αποφάσεις προσωρινής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας 
καταστήµατος στις οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής αφαίρεσης 
που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν , βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση εντός έτους από την έκτιση 
της τελευταίας προσωρινής απόφασης, η άδεια λειτουργίας του καταστήµατος δύναται να 
αφαιρείται οριστικά . 

        Επειδή για το κατάστηµα «επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια)», «CAVE» ιδιοκτησίας του 
Αβραµίδη Ιωσήφ του Στυλιανού που βρίσκεται στη ∆ράµα, επί της οδού Εθν. Αµύνης 103 
και λειτουργεί µε την υπ΄αρ. 65488/05-11-2012 από 06/12/2012 (132/2012) άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας, έχουν εκδοθεί οι ανωτέρω (α),(β) και (γ) σχετικές αποφάσεις 
∆ηµάρχου περί προσωρινής  αφαίρεσης αδείας και επειδή εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 
1020/8543/16-β από 28/12/2013 από 28/12/2013 (σχετ. ε) παράβαση για το εν λόγω 
κατάστηµα, την οποία σας διαβιβάζουµε συνηµµένα, παρακαλούµε όπως αποφασίσετε 
σχετικά για την οριστική αφαίρεση της υπ’ αρ. 65488/05-11-2012 από 06/12/2012 
(132/2012) άδειας. 

 Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθη ο κ. Αβραµίδης Ιωσήφ του Στυλιανού 
ο οποίος είπε ότι οι καταγγελίες γίνονται από συγκεκριµένο άτοµο και ότι έχει  
πληρώσει για την άδεια µουσικής. 
  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  µη Οριστική αφαίρεση της υπ΄αριθµ. 65488/05-11-2012 από 
06/12/2012 (132/2012) άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
«επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια), «CAVE» ιδιοκτησίας του Αβραµίδη 
Ιωσήφ του Στυλιανού που βρίσκεται στη ∆ράµα, επί της οδού Εθν. Αµύνης 
103. 
 
2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας. 

 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 2/2014 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο �ρόεδρος                Η Ανα�ληρώτρια  
Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

          

 

                                        ∆έσποινα Σιδηροπούλου 

 


