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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 4η δηµόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του 
έτους 2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα την  12

η
  του µηνός Μαρτίου έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

12.30 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:  Γνωµοδότηση για  τη «ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» 
Θέµα 2ο :  Γνωµοδότηση για  τη «Σύναψη σύµβασης συνεργασίας µεταξύ 
∆ήµου ∆ράµας και της εταιρείας ∆.Κ. Κύκλος ΑΒΕΕ για την συλλογή και 
µεταφορά χαρτιού» 
Θέµα 3ο: Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος «Καφενείο – Ζαχαροπλαστείο  χωρίς εργαστήριο» ιδιοκτησίας 
Στάϊκου Λουκίας – Νεκταρίας  του Χρήστου. 

Θέµα 4ο: Ανάκληση άδειας  λειτουργίας µουσικών οργάνων επειδή δεν έχει 
προσκοµιστεί έγγραφη άδεια δηµόσιας εκτέλεσης από οργανισµό συλλογικής 
διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων 
-στο κατάστηµα «Καφετέρια» ιδιοκτησίας του Κιοσσέ Ιωάννη του 
Κωνσταντίνου που βρίσκεται στη ∆.Κ. ∆ράµας επί της οδού Περικλέους 
Κάβδα 4. 
Θέµα 5ο: Ανάκληση άδειας  λειτουργίας µουσικών οργάνων επειδή δεν έχει 
προσκοµιστεί έγγραφη άδεια δηµόσιας εκτέλεσης από οργανισµό συλλογικής 
διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων 
-στο κατάστηµα «Καφενείο» του Θωµαδάκη Θωµά του Ευστρατίου που 
βρίσκεται στη ∆.Κ. ∆ράµας επί της οδού 19ης  Μαΐου 7-9. 
 



 
 
Θέµα 6ο: Ανάκληση άδειας  λειτουργίας µουσικών οργάνων επειδή δεν έχει 
προσκοµιστεί έγγραφη άδεια δηµόσιας εκτέλεσης από οργανισµό συλλογικής 
διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων 
-στο κατάστηµα «Καφενείο- Οβελιστήριο» ιδιοκτησίας του Καζαντζίδη Σάββα του 
Γεωργίου που βρίσκεται στη Τ.Κ. Μυλοποτάµου. 
Θέµα  7ο: Ανάκληση άδειας  λειτουργίας µουσικών οργάνων επειδή δεν έχει 
προσκοµιστεί έγγραφη άδεια δηµόσιας εκτέλεσης από οργανισµό συλλογικής 
διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων 
-στο κατάστηµα «Καφενείο» ιδιοκτησίας του Πολυχρονάκη Ανέστη του 
Αντωνίου που βρίσκεται στη ∆.Κ. ∆ράµας επί της οδού Π. ∆ιονυσίου 29. 
Θέµα 8ο : Ανάκληση άδειας  λειτουργίας καταστήµατος επειδή δεν έχει 
προσκοµιστεί έγγραφη άδεια δηµόσιας εκτέλεσης από οργανισµό συλλογικής 
διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων 
-στο κατάστηµα «Στεγασµένο κέντρο διασκέδασης µε συγκρότηση 
εστιατορίου» ΝΗΣΑΚΙ ιδιοκτησίας Χατζηιωάννου ∆ηµήτριου & ΣΙΑ Ο.Ε. που 
βρίσκεται στην οδό Αγ. Βαρβάρας στη ∆ράµα. 
Θέµα 9ο : Ανάκληση άδειας  λειτουργίας µουσικών οργάνων επειδή δεν έχει 
προσκοµιστεί έγγραφη άδεια δηµόσιας εκτέλεσης από οργανισµό συλλογικής 
διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων 
Στο κατάστηµα «Καφετέρια» ιδιοκτησίας της Σαββίδου Αθηνάς του Αλεξάνδρου που 
βρίσκεται στη ∆.Κ. ∆ράµας επί της οδού Αµύντα 13. 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
 
 

                                                Χαρακίδης  Κυριάκος 
                                       ∆ήµαρχος ∆ράµας 

 
 
 

 

 
 

 


