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ΘΕΜΑ:  
 

Ανάκληση άδειας ίδρυσης & 
λειτουργίας καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος - Καλτσίδης Δημήτριος 

 

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 25η Μαΐου 2015, ημέρα  Δευτέρα 
και ώρα 10.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δ. Δράμας, μετά από 
την 20984/21-05-2015 γραπτή πρόσκλησή του Προέδρου της, Χριστόδουλου Μαμσάκου, 
Δημάρχου Δράμας, που δόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, με αποδεικτικό και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  
Α/7-6-2010). Απουσία του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προήδρευσε ο αντι-
πρόεδρος αυτής κ. Ηλιόπουλος Στέργιος. 
       Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν πα-
ρόντα 5 μέλη: 

 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Σιδηρόπουλος Δημήτριος 
2. Τερζής Ανέστης 
3. Τσεπίλης Γεώργιος 
4. Ηλιόπουλος Στέργιος 
5. Καλφόπουλος Ευάγγελος 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1) Μαμσάκος Χριστόδουλος 
2) Μωϋσιάδης Αριστέιδης 
3) Ρεμόντη Σταμάτιο 
4) Ρεμόντη Θεμιστοκλή 

 
 

Με την παρουσία και της Μαχαιρίδου Σοφίας, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, 
γραμματέως  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο κ. Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συ-
νεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης . 
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρέθηκε και ο κ. Ε. Αρβανιτίδης κατά τη 
συζήτηση του 7ου θέματος.  
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Ο προεδρεύων κος Ηλιόπουλος Στέργιος, αντιπρόεδρος της επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής, εισάγοντας το 5Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα μέλη  της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το αριθμ. πρωτ. 18872/08-05-2015 έγγραφο του γραφείου 
Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς τμήματος 
Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας, σχετικά με την ανάκληση άδειας ίδρυσης & 
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το κατάστημα «Επιχεί-
ρηση παροχής υπηρεσιών – επιχείρηση αναψυχής» του κ. Καλτσίδη Δημητρίου του 
Βλαδίμηρου, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 484 της Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Βεργίνας 187 
και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά. 

Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο της υπη-
ρεσίας, έχει όπως παρακάτω: 

 

ΣΧΕΤ:   
(α) η  υπ’ αρ. 18843/08-05-2015 αίτηση του Καλτσίδη Δημητρίου του Βλαδίμηρου.               
(β) η υπ’ αρ. 10688/19-02-2014 από 25/02/2014 (033/2014) άδεια ίδρυσης και λειτουργία καταστήμα-
τος υγειονομικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση παροχής υπηρεσιών – επιχείρηση αναψυχής». 
(γ) άρθρο 80 του Ν. 3463/2006 
(δ) άρθρο 73 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010). 
  
        Σας γνωρίζουμε ότι ο κ. Καλτσίδης Δημήτριος του Βλαδίμηρου, κατέθεσε στην υπηρεσία μας την 
υπ’ αριθμ. 18843/08-05-2015 αίτηση την οποία σας διαβιβάζουμε συνημμένα και ζήτησε την ανάκλη-
ση της υπ’αριθμ. 10688/19-02-2014 από 25/02/2014 (033/2014) άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατα-
στήματος «επιχείρηση παροχής υπηρεσιών – επιχείρηση αναψυχής» που της χορηγήθηκε, λόγω δια-
κοπής δραστηριότητας.  
      Κατόπιν τούτου σας παρακαλούμε να ανακαλέσετε την υπ’ αριθμ. 10688/19-02-2014 από 25/02/2014 
(033/2014)  άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση παρο-
χής υπηρεσιών – επιχείρηση αναψυχής».  
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και 
λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 73 του Ν.3852/10, την αίτηση του εν-
διαφερομένου, το έγγραφο της υπηρεσίας 
 
 

      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο μ ό φ ω ν α 
 
 

 ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ  της υπ’ αριθμ. 10688/19-02-2014 από 25/02/2014 
(033/2014)  άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος «επιχείρηση παροχής υπηρεσιών – επιχείρηση αναψυχής» που  χορηγήθηκε στον 
Καλτσίδη Δημητρίου του Βλαδίμηρου, λόγω διακοπής δραστηριότητας. 

 
 

       Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας. 
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