
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 47/2011 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 8ο Πρακτικό  της συνεδρίασης της της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 9/6/2011 

Θέµα  1ο: Τροποποίηση της αριθµ. 12/2011 αποφ. Για Προέγκριση 

ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

(µπουγατσάδικο),στο Ο.Τ. 21 στο Τ.∆. Μικροχωρίου,ιδιοκτησίας 

Παραστατίδου Μαρίας του Χρήστου. 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 9 του µηνός Ιουνίου  2011 και ώρα 

14.30 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 

κατεπείγουσα τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ∆. ∆ράµας,  

ύστερα από την 30268/8-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε 

νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  

Κιοσσές Χρήστος  

Ιορδανίδης Παγκράτιος  

Φουτσιτζής Χρήστος 

Μλεκάνης  Μιχαήλ  

Ρεµόντης  Θεµιστοκλής 

Χατζηγιάννης Αναστάσιος 

Παπαδόπουλος  Γεώργιος  

Τερζής  Ανέστης 

 

 Ο  κ.  πρόεδρος  εισηγούµενος  το 1ο θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης λέει : 

Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύµφωνα µε το  άρθρο 83 του Ν.3852/2010 
είναι αρµόδια, για  την προέγκριση  ίδρυσης και λειτουργίας των 



καταστηµάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων 
αρµοδιότητας στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα του δήµου. 

     Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ 

αριθµ. 26183/25-5-2011 έγγραφο του γραφείου αδειών λειτουργίας 

καταστηµάτων, σχετικά µε την Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος ,στο Ο.Τ. 21 στο Τ.∆. Μικροχωρίου, ιδιοκτησίας 

Παραστατίδου Μαρίας του Χρήστου,που λέει τα εξής: 

Σας γνωρίζουµε ότι η   Παραστατίδου Μαρία του Χρήστου, µε την υπα’αριθµ 
25735/24-5-2011 αίτηση που µας κατέθεσε την οποία σας διαβιβάζουµε 
συνηµµένα , ζητά να τροποποιηθεί η αριθµ. 12/2011 απόφασή µας διότι εκ 
παραδροµής δεν ζήτησε προέγκριση για την ίδρυση καταστήµατος 
(Αναψυκτήριο –Μπουγατσάδικο µε παρασκευαστήριο),στο Ο.Τ. 21 στο Τ.∆. 
Μικροχωρίου αλλά µόνον ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ∆ΙΚΟ. . 

 Παρακαλώ να αποφασίστε σχετικά  

      Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε γνώση αφού έλαβε υπόψη τα 
στοιχεία του φακέλου, την πρόταση της υπηρεσίας και είδε τις κείµενες 
διατάξεις 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι            ο µ ό φ ω ν α 
1.Τροποποιεί την αριθµ. 12/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

µε την οποία χορηγήθηκε στην Παραστατίδου Μαρία του Χρήστου 

προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

(µπουγατσάδικο),στο Ο.Τ. 21 στο Τ.∆. Μικροχωρίου, 

2.Χορηγεί  στην Παραστατίδου Μαρία του Χρήστου προέγκριση ίδρυσης 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος (Αναψυκτήριο –Μπουγατσάδικο 
µε παρασκευαστήριο),στο Ο.Τ. 21 στο Τ.∆. Μικροχωρίου,  
      Ο  ∆ήµος ∆ράµας διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της ανωτέρω αδείας, 
σε περίπτωση µη εφαρµογής και καταστρατήγησης υγειονοµικών διατάξεων. 
3.ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΕΙ  τον ∆ήµαρχο ∆ράµας για την έκδοση της αδείας  
λειτουργίας του παραπάνω καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, η 
οποία θα κοινοποιηθεί στις αρµόδιες,  ανάλογα µε τη φύση του επαγγέλµατος, 
υπηρεσίες  
4. .Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη 

λειτουργίας του καταστήµατος. 

 Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 47/2011. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 Ο �ρόεδρος             Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

   Δέσποινα Σιδηροπούλου 


