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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 2η δηµόσια συνεδρίαση του έτους 2014 της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 
12η  του µηνός Φεβρουαριου έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 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 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος «επιχείρηση 
αναψυχής – επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευµατωδών ποτών» ιδιοκτησίας του κ.Σουβουκλίδη ∆ηµητρίου του 
Ευστρατίου, που βρίσκεται επί της οδού Εθν. Αµύνης 63 (εντός του κτιρίου 
του πρώην παγοποιείου, στον 1ο όροφο), λόγω διακοπής δραστηριότητας. 
Θέµα 2ο: Γνωµοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών 
σε δηµόσια λατοµική έκταση 72,39441 στρ. στην περιοχή της ∆.Κ. 
Ξηροποτάµου στην εταιρεία «Γ. ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 
Θέµα 3ο: Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος «κυλικείο» 
ιδιοκτησίας της κ. Κυριακίδου Μαρίας του Στεργίου, που βρίσκεται εντός των 
εγκαταστάσεων του Κ.Τ.Ε.Ο.,στο Μυλοπόταµο ∆ράµας, διότι δεν ασκεί πλέον 
την δραστηριότητα. 
Θέµα 4ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«αναψυκτήριο» (FAIR PLAY) ιδιοκτησίας της «Ι.∆ερµετζής Ε.Ε», το οποίο 
λειτουργεί στη Νέα Σεβάστεια στο 4ο χλµ της Εθν.Οδού ∆ράµας-Θες/νίκης 
επειδή µέχρι σήµερα η εν λόγω αναφερόµενη επιχείρηση δεν προσκόµισε 



στην υπηρεσία µας έγγραφο άδειας δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από 
Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 5ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«καφενείο» (NO NAME) ιδιοκτησίας της κ. Λαζόγλου Φωτεινής του Γεωργίου, 
το οποίο λειτουργεί στη ∆ράµα επί της οδού Μακεδονίας 26 επειδή µέχρι 
σήµερα η εν λόγω αναφερόµενη δεν προσκόµισε στην υπηρεσία µας έγγραφο 
άδειας δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης 
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 6ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«καφετέρια» ιδιοκτησίας της κ. Κωνσταντινίδου Όλγας του Γεωργίου, το οποίο 
λειτουργεί στη ∆ράµα επί της οδού Μακεδονίας 3, επειδή µέχρι σήµερα η εν 
λόγω αναφερόµενη δεν προσκόµισε στην υπηρεσία µας έγγραφο άδειας 
δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης 
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 7ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«καφενείο-οβελιστήριο» (ΤΟ ΓΕΥΜΑ) ιδιοκτησίας του κ. Γεωργάρη Ιωάννη 
του ∆ηµητρίου, το οποίο λειτουργεί στη ∆ράµα επί της οδού Καππαδοκίας 50, 
επειδή µέχρι σήµερα ο εν λόγω αναφερόµενος δεν προσκόµισε στην 
υπηρεσία µας έγγραφο άδειας δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από Οργανισµό 
Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 8ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«καφενείο» (IN-SPOT) ιδιοκτησίας της Ποταµοπούλου Ειρήνης του Ματθαίου, 
το οποίο λειτουργεί στη ∆ράµα επί της οδού Μακεδονίας και Εφ.Αξιωµατικών, 
επειδή µέχρι σήµερα η εν λόγω αναφερόµενη δεν προσκόµισε στην υπηρεσία 
µας έγγραφο άδειας δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από Οργανισµό 
Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 9ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«καφενείο» (CAFÉ PRIVE) ιδιοκτησίας του κ. Λαζαρίδη Κων/νου του 
Νεόφυτου, το οποίο λειτουργεί στη ∆ράµα επί της οδού 28ης Οκτωβρίου και 
Άρεως 24, επειδή µέχρι σήµερα ο εν λόγω αναφερόµενος δεν προσκόµισε 
στην υπηρεσία µας έγγραφο άδειας δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από 
Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 10ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«καφετέρια» (ΚΑΤΩΙ) ιδιοκτησίας της κ. Γατίδου ‘Άννας του ∆ηµητρίου, το 
οποίο λειτουργεί στη ∆ράµα επί της οδού Αµύντα 4, επειδή µέχρι σήµερα η εν 
λόγω αναφερόµενη δεν προσκόµισε στην υπηρεσία µας έγγραφο άδειας 
δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης 
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 11ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«επιχ.προσφοράς οιν/δών ποτών-αναψυχής» (CRÈME DE LA CRÈME) 
ιδιοκτησίας της κ.Μπάδου Ιωάννας του Κων/νου, το οποίο λειτουργεί στη 
∆ράµα επί της οδού Γ.Παπανδρέου και Βεργίνας 1-13, επειδή µέχρι σήµερα η 
εν λόγω αναφερόµενη δεν προσκόµισε στην υπηρεσία µας έγγραφο άδειας 
δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης 
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 12ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«καφενείο-ψητοπωλείο» (ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ) ιδιοκτησίας του κ. Μυτιληνάκη 
Κων/νου του Σπύρου, επειδή µέχρι σήµερα ο εν λόγω αναφερόµενος δεν 
προσκόµισε στην υπηρεσία µας έγγραφο άδειας δηµόσιας εκτέλεσης 
µουσικής από Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 



Θέµα 13ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«κυλικείο» ιδιοκτησίας του κ. ∆αυίδη Θεόδωρο του Σταύρου, το οποίο 
λειτουργεί στο Τ.Κ Μαυροβάτου, επειδή µέχρι σήµερα ο εν λόγω 
αναφερόµενος δεν προσκόµισε στην υπηρεσία µας έγγραφο άδειας δηµόσιας 
εκτέλεσης µουσικής από Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 14ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«καφετέρια» (CARANO) ιδιοκτησίας του κ. Ντινάκη Κων/νου του Πέτρου, το 
οποίο λειτουργεί στη ∆ράµα επί της οδού Γ.Ζερβού 6, επειδή µέχρι σήµερα ο 
εν λόγω αναφερόµενος δεν προσκόµισε στην υπηρεσία µας έγγραφο άδειας 
δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης 
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 15ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«καφετέρια» (FASHION CAFÉ) ιδιοκτησίας της κ. Τσεντεµεϊδου Ελισάβετ του 
Ιωάννη, το οποίο λειτουργεί στη ∆ράµα επί της οδού Σµύρνης 30, επειδή 
µέχρι σήµερα η εν λόγω αναφερόµενη δεν προσκόµισε στην υπηρεσία µας 
έγγραφο άδειας δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από Οργανισµό Συλλογικής 
∆ιαχείρισης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 16ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς οινοπν.ποτών» (HONEY BAR) 
ιδιοκτησίας της «Γ.Σαλτίδης και ΣΙΑ Ε.Ε», το οποίο λειτουργεί στη ∆ράµα επί 
της οδού Βενιζέλου 47, επειδή µέχρι σήµερα η εν λόγω αναφερόµενη 
επιχείρηση δεν προσκόµισε στην υπηρεσία µας έγγραφο άδειας δηµόσιας 
εκτέλεσης µουσικής από Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 17ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«ψητοπωλείο» (ΑΓΡΟΤΙΚΟ) ιδιοκτησίας της «Γ.Κωνσταντινίδης-Κ.Νυκτάρης 
Ο.Ε», το οποίο λειτουργεί στο Τ.Κ Καλλιφύτου, επειδή µέχρι σήµερα η εν 
λόγω αναφερόµενη επιχείρηση δεν προσκόµισε στην υπηρεσία µας έγγραφο 
άδειας δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης 
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 18ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«καφενείο» ιδιοκτησίας της κ. Βιρτσλίν Ελίσαµπετ του Σίγκφριντ, το οποίο 
λειτουργεί στη ∆ράµα επί της οδού Β’ Πάροδος Βίτσι, επειδή µέχρι σήµερα η 
εν λόγω αναφερόµενη δεν προσκόµισε στην υπηρεσία µας έγγραφο άδειας 
δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης 
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 19ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«καφετέρια» (ΣΤΟΑ) ιδιοκτησίας της «Μ.Βλαχόπουλος-Π.Γκλαβόπουλος-
Ν.Καραµανώλης- Ε.Κορδογιάννης Ο.Ε», το οποίο λειτουργεί στη ∆ράµα επί 
της οδού Ελ.Βενιζέλου 44,επειδή µέχρι σήµερα η εν λόγω αναφερόµενη 
επιχείρηση δεν προσκόµισε στην υπηρεσία µας έγγραφο άδειας δηµόσιας 
εκτέλεσης µουσικής από Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 20ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«καφετέρια-αναψυκτήριο» (GIELO) ιδιοκτησίας του κ. Αθανασιάδη Θεόδωρου 
του Βασιλείου, το οποίο λειτουργεί στη Τ.Κ Μικροχωρίου, επειδή µέχρι 
σήµερα ο εν λόγω αναφερόµενος δεν προσκόµισε στην υπηρεσία µας 
έγγραφο άδειας δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από Οργανισµό Συλλογικής 
∆ιαχείρισης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 



Θέµα 21ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«επιχείρηση αναψυχής» (QUAGLINOS) ιδιοκτησίας της «Αγ.Στυλίδης και ΣΙΑ 
Ε.Ε», το οποίο λειτουργεί στη ∆ράµα επί της οδού Π.Κάβδα 3,επειδή µέχρι 
σήµερα η εν λόγω αναφερόµενη επιχείρηση δεν προσκόµισε στην υπηρεσία 
µας έγγραφο άδειας δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από Οργανισµό 
Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 22ο : Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«καφενείο-οβελιστήριο» ιδιοκτησίας του κ. Καζαντζίδη Σάββα του Γεωργίου, 
το οποίο λειτουργεί στο Τ.Κ Μυλοποτάµου, επειδή µέχρι σήµερα ο εν λόγω 
αναφερόµενος δεν προσκόµισε στην υπηρεσία µας έγγραφο άδειας δηµόσιας 
εκτέλεσης µουσικής από Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 23ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«καφετέρια» (ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΓΕΥΣΕΩΝ) ιδιοκτησίας της κ. Ζαµανοπούλου 
Χρυσούλας του Θρασύβουλου, το οποίο λειτουργεί στη ∆ράµα επί της οδού 
Μ.Αλεξάνδρου 37, επειδή µέχρι σήµερα η εν λόγω αναφερόµενη δεν 
προσκόµισε στην υπηρεσία µας έγγραφο άδειας δηµόσιας εκτέλεσης 
µουσικής από Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 24ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«καφενείο» (MONOPOLIS) ιδιοκτησίας του κ. Καραγκιόζη Κων/νου του 
Γεωργίου, το οποίο λειτουργεί στη ∆ράµα επί της οδού Π.∆ιονυσίου 13, 
επειδή µέχρι σήµερα ο εν λόγω αναφερόµενος δεν προσκόµισε στην 
υπηρεσία µας έγγραφο άδειας δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από Οργανισµό 
Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 25ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«καφενείο-οβελιστήριο» (TOULOUBAR) ιδιοκτησίας της «Γαλέντζογλου-
Κυµτσάρης Ο.Ε», το οποίο λειτουργεί στη ∆ράµα επί της οδού Αγ.Σοφίας 1, 
επειδή µέχρι σήµερα η εν λόγω αναφερόµενη επιχείρηση δεν προσκόµισε 
στην υπηρεσία µας έγγραφο άδειας δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από 
Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 26ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«οβελιστήριο» ιδιοκτησίας της «Ανέστης Τοπαλίδης και ΣΙΑ Ε.Ε», το οποίο 
λειτουργεί στη ∆ράµα επί της οδού Π.∆ιονυσίου 3, επειδή µέχρι σήµερα η εν 
λόγω αναφερόµενη επιχείρηση δεν προσκόµισε στην υπηρεσία µας έγγραφο 
άδειας δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης 
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 27ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«καφενείο-εστιατόριο» (ΠΕΙΡΑΤΕΣ) ιδιοκτησίας του κ. Τσελεµπώνη Σωτηρίου 
του Νικολάου, το οποίο λειτουργεί στη ∆ράµα επί της οδού Αµύντα 28-30, 
επειδή µέχρι σήµερα ο εν λόγω αναφερόµενος δεν προσκόµισε στην 
υπηρεσία µας έγγραφο άδειας δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από Οργανισµό 
Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 28ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«οβελιστήριο» (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ) ιδιοκτησίας της κ. Χατζηιωαννίδου Ελισάβετ 
του Χαράλαµπου, το οποίο λειτουργεί στη ∆ράµα επί της οδού Χρυσοβέργη 1, 
επειδή µέχρι σήµερα η εν λόγω αναφερόµενη δεν προσκόµισε στην υπηρεσία 
µας έγγραφο άδειας δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από Οργανισµό 
Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 29ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«επιχ.µαζικής εστίασης» (ΤΟ ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ) ιδιοκτησίας του κ. Χατζόπουλου 



Θωµά του Γεωργίου, το οποίο λειτουργεί στη ∆ράµα επί της οδού Βάρναλη 1, 
επειδή µέχρι σήµερα ο εν λόγω αναφερόµενος δεν προσκόµισε στην 
υπηρεσία µας έγγραφο άδειας δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από Οργανισµό 
Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 30ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«καφετέρια» (VIA NOTTE) ιδιοκτησίας της «Αν.Λαλασίδης και ΣΙΑ  Ο.Ε», το 
οποίο λειτουργεί στη ∆ράµα επί της οδού Εθν.Αµύνης 55 και Π.Κάβδα, επειδή 
µέχρι σήµερα η εν λόγω αναφερόµενη επιχείρηση δεν προσκόµισε στην 
υπηρεσία µας έγγραφο άδειας δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από Οργανισµό 
Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 31ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«καφέ-οβελιστήριο» (BERLIN) ιδιοκτησίας της «Στυλιανός Πάππος και ΣΙΑ 
Ο.Ε», το οποίο λειτουργεί στη ∆ράµα επί της οδού Ηπείρου 16, επειδή µέχρι 
σήµερα η εν λόγω αναφερόµενη επιχείρηση δεν προσκόµισε στην υπηρεσία 
µας έγγραφο άδειας δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από Οργανισµό 
Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 32ο:  Ανάκληση άδειας και ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος 
«Στεγασµένο Κέντρο ∆ιασκέδασης µε συγκρότηση Ψητοπωλείου» (ΡΕΜΑ) 
ιδιοκτησίας του κ. Χατζηανδρέου Αθανασίου του Ευριπίδη, το οποίο 
λειτουργεί στο αριθµ.1061 αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος στο ∆.∆. 
Καλίφύτου, επειδή µέχρι σήµερα ο εν λόγω αναφερόµενος δεν προσκόµισε 
στην υπηρεσία µας έγγραφο άδειας δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από 
Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 33ο: Ανάκληση άδειας και ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος 
«Στεγασµένο Κέντρο ∆ιασκέδασης µε συγκρότηση Οβελιστηρίου» ιδιοκτησίας 
του κ. Ευτυχίδη Βαρθολοµαίου του Ανδρέα, το οποίο λειτουργεί στο 
αριθµ.1313 αγροτεµάχιο ∆ράµα (περιοχή Αµπελόκηποι), επειδή µέχρι σήµερα 
ο εν λόγω αναφερόµενος δεν προσκόµισε στην υπηρεσία µας έγγραφο άδειας 
δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης 
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 34ο: Ανάκληση άδειας και ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος 
«Στεγασµένο Κέντρο ∆ιασκέδασης µε συγκρότηση µπαρ» ιδιοκτησίας του κ. 
Σιαµίδη Γεωργίου του Ιωάννη, το οποίο λειτουργεί στη ∆ράµα επί της οδού 
19ης Μαΐου 3, επειδή µέχρι σήµερα ο εν λόγω αναφερόµενος δεν προσκόµισε 
στην υπηρεσία µας έγγραφο άδειας δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από 
Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 35ο: Ανάκληση άδειας και ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος 
«Στεγασµένο Κέντρο ∆ιασκέδασης µε συγκρότηση εστιατορίου» ιδιοκτησίας 
του κ. Παπαθεοδώρου Επαµεινώνδα του Ιωάννη, το οποίο λειτουργεί στο 
αριθµ.378 αγροτεµάχιο ∆ράµα (Τέρµα Ζακύνθου), επειδή µέχρι σήµερα ο εν 
λόγω αναφερόµενος δεν προσκόµισε στην υπηρεσία µας έγγραφο άδειας 
δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης 
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 36ο: Ανάκληση άδειας και ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος 
«Στεγασµένο Κέντρο ∆ιασκέδασης µε συγκρότηση εστιατορίου» ιδιοκτησίας 
της κ. «Χατζηϊωάννου ∆ηµήτριος και ΣΙΑ .Ε.Ε.» το οποίο λειτουργεί στη 
∆ράµα στην περιοχή της Αγ. Βαρβάρας, επειδή µέχρι σήµερα η εν λόγω 
αναφερόµενη επιχείρηση δεν προσκόµισε στην υπηρεσία µας έγγραφο άδειας 
δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης 
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 



Θέµα 37ο: Ανάκληση άδειας και ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος 
«Στεγασµένο Κέντρο ∆ιασκέδασης µε συγκρότηση Ψητοπωλείου» 
(AMADEUS) ιδιοκτησίας του κ. Πετροπούλου Βασιλείου του Άνθιµου, το 
οποίο λειτουργεί στη ∆ράµα επί της οδού Τέρµα Χρυσοβέργη, επειδή µέχρι 
σήµερα ο εν λόγω αναφερόµενος δεν προσκόµισε στην υπηρεσία µας 
έγγραφο άδειας δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από Οργανισµό Συλλογικής 
∆ιαχείρισης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 38ο: Γνωµοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών 
σε δηµόσια λατοµική έκταση 23,09377 στρ. στην περιοχή «∆ρυοδάσος» της 
∆.Κ. Λιβαδερού στην εταιρεία «NORDIA A.E.». 
Θέµα 39ο: Σχέδιο Τροποποίησης της υπ΄αρίθµ. 62/2008 Κανονιστικής 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σχετική µε τη λειτουργία µουσικών 
οργάνων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
Θέµα 40ο: Ανάκληση άδειας και ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος 
«Καφενείο» ιδιοκτησίας της κ. Τόκου Όλγα του Θεοδώρου, το οποίο βρίσκεται 
επί της οδού Ηπείρου 22Α,  λόγω διακοπή της δραστηριότητας. 
Θέµα 41ο: Γνωµοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών 
σε δηµόσια λατοµική έκταση 99,30186 στρ.στην περιοχή της Κ.Τ. 
Μοναστηρακίου στην εταιρεία «∆ΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ 
ΠΗΓΩΝ ΑΒΕΕ». 
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