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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 συνεδρίαση του έτους 2014 της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 30

η
  του µηνός 

Απριλίου έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π. 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 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 2ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
«καφετέρια» ιδιοκτησίας της κ. Κωνσταντίνου 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 3ο: 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 4ο: 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 5ο: 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 6ο: 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 7ο: 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 8ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής µε παράταση ωραρίου έως τις 03:00 
στην  «Αλατζάς Χρήστος & Υιοί Ο.Ε.» για  το κατάστηµα «Ψητοπωλείο» που βρίσκεται 
στην Τ.Κ.  Μοναστηρακίου για αόριστο διάστηµα.  
 
Θέµα 9ο: Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος  

«Επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια)»  το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί  και  να  
λειτουργήσει στο Ο.Τ. 21  της  Τ.Κ. Μικροχωρίου του ∆ήµου ∆ράµας  ιδιοκτησίας 

Παϊραµίδη Επαµεινώνδα του Χαραλάµπους. 
 
 
Θέµα 10ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής µε παράταση ωραρίου έως τις 
03:00 για ένα (01) έτος, στον  Παπαδόπουλο Σταύρο του Λαζάρου, για  το κατάστηµά 
του «Καφετερία» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καλλιφύτου. 
 
Θέµα 11ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής µε παράταση ωραρίου έως τις 
03:00 για ένα (01) έτος στον ∆αυϊδη Θεόδωρο του Κωνσταντίνου, για  το κατάστηµά 
του  «κυλικείο» που βρίσκεται στη Τ.Κ. Μαυροβάτου. 
 
Θέµα 12ο: Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος  στον 
Κατσαρό ∆ηµήτριο του Στέφανου , για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 
«Αποθήκευση –∆ιανοµείς και Μεταφορείς» (Αποθήκη τροφίµων και ποτών χονδρικού 
εµπορίου) το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί  και  να  λειτουργήσει στη Τ.Κ Μικροχωρίου  
(2ο χλµ ∆ράµας – Μικροχωρίου). 
 
Θέµα 13ο: Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος «επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους 



γεύµατος» ιδιοκτησίας Χατζηπαυλίδου Άννας του Γεωργίου λόγω  διακοπής 
δραστηριότητας. 
 
Θέµα 14ο: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 15ο: Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος «καφενείο – ψητοπωλείο» που βρίσκεται στη ∆.Κ. ∆ράµας επί της 
οδού Σούτσου 10, ιδιοκτησίας του κ. Μυτιληνάκη Κωνσταντίνου του Σπύρου διότι 
διαπιστώθηκε ότι υφίστανται πολεοδοµικές παραβάσεις για αυθαίρετες κατασκευές  
στο εν λόγω κατάστηµα. 
 
Θέµα 16ο: Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος «επιχείρηση παροχής υπηρεσιών - επιχείρηση µαζικής εστίασης 
παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος» ιδιοκτησίας Πατσίδου Ευφροσύνη 
του Στέλιου λόγω  διακοπής δραστηριότητας. 
 
 

 
 

Ο Πρόεδρος  
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
 

                                                Χαρακίδης  Κυριάκος 
                                       ∆ήµαρχος ∆ράµας 

 
 
 

 

 
 
 

 


