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«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ » 

 
 (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) 

 
ΠΡΟΣ 

Τα µέλη 
 
κ. Κιοσσέ Χρήστο  
κ. Ιορδανίδη Παγκράτιο  
κ. Φουτσιτζή Χρήστο  
κ. Μλεκάνη Μιχαήλ  
κ. Ρεµόντη Θεµιστοκλή 
κ. Χατζηγιάννη Αναστάσιο 
κ. Παπαδόπουλο  Γεώργιο  
κ. Τερζή  Ανέστη 
 

Καλείστε να προσέλθετε στη 8η δηµόσια συνεδρίαση του έτους 2012 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
την 11η  του µηνός Ιουλίου έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 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 1

ο
: Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής µε παράταση στην κ. 

Βεντουλίδου ∆έσποινα του Αναστασίου για  το κατάστηµά του «Καφενείο-
Μπάρ», που βρίσκεται στη Τ.Κ. Μικροχωρίου ∆ράµας. 
Θέµα 2

ο: Ανάκληση της αριθµ. 63/2011απόφασης της Ο.Ε. προέγκρισης 
Υπαίθριου παιδότοπου ιδιοκτησίας Χατζηανδρέου Αθανάσιου στα υπαριθµ. 
1060-1061 αγροτεµάχια της Τ.Κ. Καλλιφύτου. 
 Θέµα 3

ο
 :  Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος  

στον κ. Χατζηανδρέου Αθανάσιο του Ευριπίδη, για προέγκριση ίδρυσης 
καταστήµατος «ΑΝΑΨΥΚΤΉΡΙΟ – ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΣ» το οποίο 
πρόκειται να ιδρυθεί  και  να  λειτουργήσει στα υπαριθµ. 1060-1061 
αγροτεµάχια της Τ.Κ. Καλλιφύτου. 
Θέµα 4

ο
 :  Ανάκληση άδειας  λειτουργίας µουσικών οργάνων του 

καταστήµατος στεγασµένο κέντρο διασκέδασης µε συγκρότηση µπάρ 
«LONG» ιδιοκτησίας της Ο.Ε. Ι.Τσακίρης –Ε.Ελευθεριάδης& Σία που 
βρίσκεται στη ∆ράµα επί της οδού 19ης Μαΐου 2  
Θέµα  5

ο
 : ΄Έγκριση «Κανονισµού Ελεγχόµενης Στάθµευσης». 

Θέµα 6
ο
: Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής µε παράταση στον κ. 

Καζαντζίδη Σάββα του Γεωργίου για  το κατάστηµά του «Καφενείο - 
Οβελιστήριο», που βρίσκεται στο Ο.Τ. 18 στη Τ.Κ. Μυλοποτάµου ∆ράµας. 
Θέµα 7

ο
 :  Ανάκληση άδειας  λειτουργίας µουσικών οργάνων του 

καταστήµατος στεγασµένο κέντρο διασκέδασης µε συγκρότηση µπάρ 



«ΘΕΑΤΡΟ» ιδιοκτησίας της «Θ.ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ & Σία Ε.Ε.» που βρίσκεται 
στη ∆ράµα επί της οδού Τέρµα 1ης Ιουλίου. 
Θέµα 8

ο
 :  Σύναψη σύµβασης συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου ∆ράµας, της 

∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. και της Ε.Ε.Α.Α. για την εναλλακτική διαχείριση δηµοτικών αποβλήτων 
συσκευασίας  
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
 
 

                                                Χαρακίδης  Κυριάκος 
                                       ∆ήµαρχος ∆ράµας 


