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«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ » 

 
 (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) 

 
ΠΡΟΣ 

Τα µέλη 
 

 
κ. Ρεµόντη Θεµιστοκλή 
κ. Φουτσιτζή Χρήστο  
κ. Μλεκάνη Μιχαήλ  
κ. Γρηγορίου Κυριάκο  
κ. Χρυσοχοίδη Ελευθέριο 
κ. Κάργα Γεώργιο 
κ. Χατζηγιάννη Αναστάσιο 
κ. Παπαεµµανουήλ Γρηγόριο 

 
 

Καλείστε να προσέλθετε στη 1η δηµόσια συνεδρίαση του έτους 2014 της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 
13η  του µηνός Ιανουαρίου έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.00 µ. µ. για 
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνηµµένα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ Α' 87). 
 
Θέµα 1ο: Ανάκληση της υπ΄ αρίθµ. 9754/29-03-2002 από 04/06/2002 
(42/2002) άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος «Καφενείο» , ιδιοκτησίας της κ. Καζάκης Σοφίας του Βασιλείου, 
που της χορηγήθηκε, λόγω διακοπής της δραστηριότητας. 
 
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.  
 
Θέµα 3ο:Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 23/22-09-2013 απόφαση του Συµβουλίου 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας στο µέρος που χορήγησε  προέγκριση 
στην «Σ. Ιωαννίδης – Α. Σαββίδης Ο.Ε.» για την ίδρυση καταστήµατος 
«επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίµων και ποτών 
(παντοπωλείο – πρατήριο άρτου)»στη ∆.Κ. ∆ράµας επί τη οδού  
Ανδριανουπόλεως 18, γιατί µέχρι σήµερα οι ενδιαφερόµενοι δεν κατέθεσαν 
στην υπηρεσία µας αίτηση για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας. 



 
Θέµα 4ο:Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος της υπ΄αριθµ. 
75761/16-12-2013 από 24/12/2013 (144/2013) κατάστηµα Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση 
αναψυχής προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών – 
επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς κατά κύριο λόγο 
γεύµατος» ιδιοκτησίας της «Π. Ορφανίδης & Σία Ε.Ε.» που βρίσκεται στη ∆.Κ. 
∆ράµας επί της οδού Ηπείρου 14, λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων για 
αυθαίρετες κατασκευές. 
 
Θέµα 5ο:Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος µε υπ΄αριθµ. 
50717/27-08-2013 από 05/09/2013 (094/2013) κατάστηµα Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση 
αναψυχής» ιδιοκτησίας της κ. Χατζηµιχαήλ Παντελίτσας του Αναστασίου που 
βρίσκεται στη ∆.Κ. ∆ράµας επί της οδού Πλ. Ελευθερίας 33, λόγω 
πολεοδοµικών παραβάσεων για αυθαίρετες κατασκευές. 
 
Θέµα 6ο: Έκθεση Πεπραγµένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2013. 
 

Ο Πρόεδρος  
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
 

                                                Χαρακίδης  Κυριάκος 
                                       ∆ήµαρχος ∆ράµας 

 
 
 

 

 
 

 


