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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 2
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του ∆ήµου ∆ράµας   

την 7/2/2012 

Θέµα 2o: Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων έτους 2011 της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου ∆ΡΑΜΑΣ 

 

    Στη ∆ράµα, σήµερα, 7η του µηνός Φεβρουαρίου 2012 ,ηµέρα Τρίτη και ώρα 
14.00 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε  συνεδρίαση 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την 7656/2-2-2012 
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 επτά (7) µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος 
Ζαχαριάδης Παύλος 
Κιοσσές Χρήστος  
Χατζηγιάννης Αναστάσιος 
Μλεκάνης Μιχαήλ 
Παπαδόπουλος Γεώργιος 
Φουτσιτζής Χρήστος 
 

Ιορδανίδης Παγκράτιος 
Τερζής  Ανέστης 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 
υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

Ο κ.   Πρόεδρος  εισηγούµενος  το 2ο   θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης λέει τα 
εξής : 

        
 

Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων στους τοµείς 

αρµοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δηµοτικό 

συµβούλιο.  

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της 

την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 , µετά από συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων 



 

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

 
Συντάσσει  την Έκθεση πεπραγµένων για το έτος 2011 η οποία έχει ως εξής:  
 
 

ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΈΤΟΥΣ 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 

 

Η παρούσα Έκθεση πεπραγµένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής για το έτος 2011, ανά τοµέα αρµοδιότητάς της, ως εξής: 

 

Α. Άδειες καταστηµάτων- λειτουργίας µουσικής 

 

i. Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρµόδια, µε την επιφύλαξη του άρθρου 83 του 

Ν.3852/2010, για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων και 

επιχειρήσεων µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διεξήγαγε σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς 
(Πολεοδοµική Υπηρεσία, Αστυνοµική Αρχή κλπ) ελέγχους προκειµένου να 
εξετάσει, εάν η λειτουργία των καταστηµάτων ή επιχειρήσεων για τα οποία 
αιτήθηκαν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας οι δικαιούχοι, είναι συµβατή µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, 
πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και 
της παραλίας, των δασικών περιοχών και των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, 
την αισθητική την φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.  
Κατόπιν των παραπάνω ελέγχων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι 
αποφάσεις επί του θέµατος: 
 
1.Απόφαση υπ’ αριθ. 12/2011 µε Θέµα: προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος (µπουγατσάδικο),στο Ο.Τ. 21 στο Τ.∆. Μικροχωρίου, 
στην Παραστατίδου Μαρία του Χρήστου 
2.Απόφαση υπ’ αριθ. 17/2011 µε Θέµα: προέγκριση ίδρυσης ¨Κατάστηµα 
αναψυκτήριο ¨στο   326 οικόπεδο στην Τ.Κ.  Καλλιφύτου καταστήµατος  στην 
Ζαφειροπούλου Παρθένα του Πλάτωνα  
3.Απόφαση υπ’ αριθ. 32/2011 µε Θέµα: προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος  
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια – Σνάκ Μπάρ»  στην Τ.Κ. Μοναστηρακίου, 
στον Λουκά Θεόδωρο του ∆ηµητρίου 
4.Απόφαση υπ’ αριθ. 38/2011 µε Θέµα :Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 
υπαίθριου Παιδότοπου, στο υπ’ αρ. 1295 αγροτεµάχιο της  Τ.Κ. Καλλιφύτου (1ο χιλ. 
∆ράµας Καλλιφύτου), στον   Μάλλιο  Γεώργιο του Αγγέλου 
5.Απόφαση υπ’ αριθ. 40/2011 µε Θέµα: προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος  
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «στεγασµένο κέντρο διασκέδασης µε συγκρότηση 
µπάρ», στο υπ’ αρ. 1316 αγροτεµάχιο της Τ.Κ. Καλλιφύτου (2ο χιλ. ∆ράµας-
Καλλιφύτου) στην Κων/νος Κατσαντρίδης  & Σία Ε.Π.Ε    
6.Απόφαση υπ’ αριθ. 43/2011 µε Θέµα: προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος  
υγειονοµικού ενδιαφέροντος ¨κρεοπωλείο¨ στο Ο.Τ. 38 της Τ.Κ. Καλλιφύτου, στον  
Πάλογλου Στέφανο  



7.Απόφαση υπ’ αριθ. 47/2011 µε Θέµα : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος (Αναψυκτήριο –Μπουγατσάδικο µε παρασκευαστήριο)  
,στο Ο.Τ. 21 στο Τ.∆. Μικροχωρίου στην Παραστατίδου Μαρία του Χρήστου 
(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,)  
8.Απόφαση υπ’ αριθ. 48/2011 µε Θέµα: προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος  
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Υπαίθριο Αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο» στο 
υπ’αριθµ. 715 αγροτεµάχιο στο Τ.∆. Μυλοποτάµου, στον Γιαπουζίδη Βασίλειο του 
Αναστασίου 
9.Απόφαση υπ’ αριθ. 49/2011 µε Θέµα: προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος  
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια Αναψυκτήριο» εντός ∆ηµοτικού χώρου στο 
Ο.Τ. 54  του υπ’αριθµ. 399  οικοπέδου στο Τ.∆. Κουδουνίων ,στην Ρεβολίδου 
Παναγιώτα 
10.Απόφαση υπ’ αριθ. 50/2011 µε Θέµα: προέγκριση ίδρυση καταστήµατος  
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Καφενείο- Ψητοπωλείο» στο Τ.Κ. Μικροχωρίου, στον 
Μαυροβουνιώτη Ιωάννη του Στυλιανού  

11.Απόφαση υπ’ αριθ. 59/2011 µε Θέµα: προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος  
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» στο Ο.Τ. 12,της Τ. Κ. Μικροχωρίου, 
στον Ρέκα Χρήστο 
12.Απόφαση υπ’ αριθ. 62/2011 µε Θέµα: προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος  
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Αναψυκτηρίου-Υπαίθριου παιδότοπου» στο 1ο 
χιλιόµετρο ∆ράµας – Καλλιφύτου στο υπαριθµ. 1295 αγροτεµάχιο της Τ.Κ. 
Καλλιφύτου στον Μάλλιο Γεώργιο 
13.Απόφαση υπ’ αριθ. 63/2011 µε Θέµα : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος  
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Υπαίθριου - Παιδότοπου» στο 1060 αγροτεµάχιο της 
Τ.Κ. Καλλιφύτου ,στον Χατζηανδρέου Αθανάσιο 
14.Απόφαση υπ’ αριθ. 69/2011 µε Θέµα: προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος  
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Μπουγατσάδικο» στην Τ.Κ. Μαυροβάτου ,στην  
Θεοδωράκη Αικατερίνη του Παντελή 
15.Απόφαση υπ’ αριθ. 70/2011 µε Θέµα : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος  
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ -ΜΠΑΡ» στο 110 αγροτεµάχιο της Τ.Κ. 
ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ,ιδιοκτησίας ΒΕΝΤΟΥΛΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ 
16.Απόφαση υπ’ αριθ. 72/2011 µε Θέµα : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος  
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ -ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» στο Τ.∆. 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ,στο υπαριθµ. 18 Ο.Τ.,στον Καζαντζίδη Σάββα του Γεωργίου   
17.Απόφαση υπ’ αριθ. 81/2011 µε Θέµα: προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος  
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «καφενείο»  , που πρόκειται να ιδρυθεί και να 
λειτουργήσει στο Ο.Τ. 249,της Τ.Κ. Κουδουνίων στην Ελευθεριάδου Ελένη του 
Ευάγγελου 
 
ii. Ανάκληση/οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων 
επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του 
δήµου. 
Έπειτα από τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 
ορισµένα καταστήµατα, οι οποίες αποτελούν λόγο ανάκλησης ή οριστικής αφαίρεσης 
των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των εν λόγω καταστηµάτων.  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την ανάκληση ή/και οριστική αφαίρεση των 
καταστηµάτων που δεν πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις λειτουργίας τους, έλαβε 
τις κάτωθι αποφάσεις: 
 
1.Απόφαση υπ’ αριθ. 7/2011 µε Θέµα: ανάκληση της υπ’ αρ. 1020/243/9-
δ(189/1993) από 24-12-1993 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
καφετέρια-µπάρ που βρίσκεται στη ∆ράµα επί της οδού 19ης Μαΐου 3 , ιδιοκτησίας 



του Σιαµίδη Γεωργίου του Ιωάννη,επειδή  επήλθε αλλαγή τρόπου λειτουργίας από 
καφετέρια-µπάρ σε κέντρο διασκέδασης. 
2.Απόφαση υπ’ αριθ. 11/2011 µε Θέµα: ανάκληση της υπ΄αριθµ. 212/1-11-2011 
απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής,µε την οποία χορηγήθηκε στην ιδιοκτήτρια 
Ζαφειροπούλου Βασιλική προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
«ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ » στην οδό Ο.Τ. 34 Καλλιφύτου, εφόσον το ζήτησε µε αίτησή της. 
3. Απόφαση υπ’ αριθ. 20/2011 µε Θέµα: ανάκληση της υπ’ αρ. 33351/21-7-
2009(88/2009) άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος κατάστηµα καφετέρια 
«ΕΝΖΟ» που βρίσκεται στη ∆ράµα επί των οδών Ηπείρου & Περ.Κάβδα 19 , 
ιδιοκτησίας της «Νικηφορίδης & Σία Ο.Ε διότι στον υπαίθριο χώρο του καταστήµατος 
έχουν αναπτυχθεί αυθαίρετες κατασκευές και µε αυτό τον τρόπο  έχει επεκταθεί το εν 
λόγω κατάστηµα και έχει δηµιουργηθεί νέος χώρος εξυπηρέτησης πελατών, άνευ 
αδείας κατά παράβαση των άρθρων 22 παρ.1, 17 παρ.7 του Ν. 1577/85 και του 
άρθρου 6 παρ. 5 της Αιβ/8577/83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης,.  
4. Απόφαση υπ’ αριθ. 21/2011 µε Θέµα: ανάκληση της υπ’ αρ. 35289/25-8-
2010(86/2010)  άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος καφετέρια που 
βρίσκεται στη ∆ράµα επί της οδού Εθνικής Αµύνης 53 , ιδιοκτησίας της «Βαρελίδης 
Μιχαήλ & Σία Ε.Ε.» ,διότι στον υπαίθριο χώρο του καταστήµατος έχουν αναπτυχθεί 
αυθαίρετες κατασκευές και µε αυτό τον τρόπο  έχει επεκταθεί το εν λόγω κατάστηµα 
και έχει δηµιουργηθεί νέος χώρος εξυπηρέτησης πελατών, άνευ αδείας κατά 
παράβαση των άρθρων 22 παρ.1, 17 παρ.7 του Ν. 1577/85 και του άρθρου 6 παρ. 5 
της Αιβ/8577/83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης,.  
     Η επέκταση ενός καταστήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 5 της Αιβ/8577/83 
(ΦΕΚ 526Β) Υγειονοµικής ∆ιάταξης, θεωρείται ίδρυση νέου  καταστήµατος και 
συνεπώς απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης  και λειτουργίας 
5. Απόφαση υπ’ αριθ. 22/2011 µε Θέµα :ανάκληση της υπ’ αρ. 33348/12-8-
2010(83/2010) άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος καφετέρια «FRESH» 
που βρίσκεται στη ∆ράµα επί της οδού Περ.Κάβδα 2Α , ιδιοκτησίας της 
«Χ.Ζαγοράκης-Γ.Πεγκλίδης Ο.Ε.» ,διότι στον υπαίθριο χώρο του καταστήµατος 
έχουν αναπτυχθεί αυθαίρετες κατασκευές και µε αυτό τον τρόπο  έχει επεκταθεί το εν 
λόγω κατάστηµα και έχει δηµιουργηθεί νέος χώρος εξυπηρέτησης πελατών, άνευ 
αδείας κατά παράβαση των άρθρων 22 παρ.1, 17 παρ.7 του Ν. 1577/85 και του 
άρθρου 6 παρ. 5 της Αιβ/8577/83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης,.  
     Η επέκταση ενός καταστήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 5 της Αιβ/8577/83 
(ΦΕΚ 526Β) Υγειονοµικής ∆ιάταξης, θεωρείται ίδρυση νέου  καταστήµατος και 
συνεπώς απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης  και λειτουργίας 
6. Απόφαση υπ’ αριθ. 23/2011 µε Θέµα: ανάκληση της  υπ’ αρ.  15752/7-5-
2003(91/2003) άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος καφετέρια που 
βρίσκεται στη ∆ράµα επί της οδού ΗΠΕΙΡΟΥ 14, ιδιοκτησίας «Ι.Αντωνιάδης-
Β.Μιχαλούδης- Ε.∆ίγκα Ο.Ε», ,διότι στον υπαίθριο χώρο του καταστήµατος έχουν 
αναπτυχθεί αυθαίρετες κατασκευές και µε αυτό τον τρόπο  έχει επεκταθεί το εν λόγω 
κατάστηµα και έχει δηµιουργηθεί νέος χώρος εξυπηρέτησης πελατών, άνευ αδείας 
κατά παράβαση των άρθρων 22 παρ.1, 17 παρ.7 του Ν. 1577/85 και του άρθρου 6 
παρ. 5 της Αιβ/8577/83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης 
7. Απόφαση υπ’ αριθ. 24/2011 µε Θέµα: ανάκληση της  υπ’ αρ. 16573/03-04-
2008(47/2008) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος καφετέρια «ΕΤΗΝΙΚ» που 
βρίσκεται στη ∆ράµα , επί των οδών Π. Κάβδα 2 & Εθν. Αµύνης 55, ιδιοκτησίας του 
Βασιλειάδη Φίλιππου του Χρήστου, διότι  έχει αναπτύξει τραπεζοκαθίσµατα ταυτόχρονα 
στην κλειστή αίθουσα και τον υπαίθριο χώρο του καταστήµατος, χωρίς να αναγράφεται 
η συνολική ταυτόχρονη δυναµικότητα του καταστήµατος στην άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας του.  
8. Απόφαση υπ’ αριθ. 25/2011 µε Θέµα :ανάκληση της  υπ’ αρ. 39684/3-12-
2004(150/2004) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος Κρεοπωλείου στη 
∆ράµα επί των οδών Παλαιολόγου & Γαληνού 106,ιδιοκτησίας Κιτσουκάκη    Ιωάννη 
του Αθανασίου 



9. Απόφαση υπ’ αριθ. 27/2011 µε Θέµα: ανάκληση της αρ. 236/3-12-2010 
απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου µας µε την οποία χορήγησε 
προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «Καφενείο» στον Κεµανετζή Γεώργιο του Ιωάννη  
, στο Ο.Τ. 459 στη ∆ράµα, επί της οδού Εφέδρων Αξιωµατικών 15, εφόσον το ζήτησε 
µε αίτησή του. 
10. Απόφαση υπ’ αριθ. 28/2011 µε Θέµα: ανάκληση της υπ’ αρ.  18721/05-04-
2007(73/2007) άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος καφετερίας-Πιτσαρίας 
επί της οδού Πλατεία Ελευθερίας 16 στη ∆ράµα, ιδιοκτησίας  Καρρά Παναγιώτη του 
Γεωργίου διότι στο εν λόγω κατάστηµα διαπιστώθηκε ταυτόχρονη χρήση του 
στεγασµένου και του υπαίθριου χώρου του καταστήµατος, χωρίς να αναγράφεται η 
συνολική ταυτόχρονη δυναµικότητα του καταστήµατος στην άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας του.  
11. Απόφαση υπ’ αριθ. 29/2011 µε Θέµα :Εν µέρει ανάκληση της υπ’ αρ. 233/3-12-
2010 απόφασή της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου µας µε την οποία  χορήγησε 
προέγκριση για ίδρυση καταστήµατος «Εστιατόριο» στον ∆ουλκέρογλου Νικόλαο του 
Γαβριήλ  , στο Ο.Τ. 447 στη ∆ράµα, επί της οδού Προύσσης 4   
12. Απόφαση υπ’ αριθ. 31/2011 µε Θέµα: Εν µέρει ανάκληση της υπ’ αρ. 65/26-4-
2010   απόφασή της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου µας µε την οποία  
χορήγησε προέγκριση για ίδρυση καταστήµατος «Κυλικείο» στον ∆αφνάκη Σταύρο-
Νίκο-Τίµο του Ιωάννη, στο Ο.Τ. 471 στη ∆ράµα, επί της οδού Ηπείρου 49(εντός του 
χώρου του πρώην παγοποιείου),εφόσον ο ενδιαφερόµενος το ζήτησε µε αίτησή του. 
13. Απόφαση υπ’ αριθ. 39/2011 µε Θέµα :Εν µέρει ανάκληση της υπ’ αρ. 211/01-
11-2010 απόφασή της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου µας µε την οποία 
χορηγήθηκε προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «στεγασµένο κέντρο διασκέδασης µε 
συγκρότηση µπάρ» στην Χ. Λάσκαρης & Σία Ε.Ε   , στο υπ’ αρ. 1316 αγροτεµάχιο 
της Τ.Κ. Καλλιφύτου (2ο χιλ. ∆ράµας-Καλλιφύτου),εφόσον ο ενδιαφερόµενος το 
ζήτησε µε αίτησή του. 
14. Απόφαση υπ’ αριθ. 41/2011 µε Θέµα: ανάκληση της υπ’ αρ. 15624/28-3-
2008(48/2008) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος «Καφετέρια» που 
βρίσκεται στη ∆ράµα , επί της οδού Ηπείρου 14, ιδιοκτησίας της  Κωνσταντίνου 
Τσαβδάρογλου & Σία Ο.Ε,, διότι αναπτύσσει τραπεζοκαθίσµατα ταυτόχρονα στην 
κλειστή αίθουσα και τον υπαίθριο χώρο του καταστήµατος, χωρίς να αναγράφεται η 
συνολική ταυτόχρονη δυναµικότητα του καταστήµατος στην άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας του.  
15. Απόφαση υπ’ αριθ. 44/2011 µε Θέµα :ανάκληση  της  υπ’ αρ. 712/14370/1α από 
9/6/1981 άδεια λειτουργίας καταστήµατος ¨Οπωροπαντοπωλείου και την  υπ’ αρ. 
690/5-4-1989 άδεια λειτουργίας πρατηρίου άρτου, που βρίσκεται στη ∆ράµα επί της 
οδού Κωστή Παλαµά, ιδιοκτησίας Σαµούτη Ανέστη του Θεόδωρου 
16. Απόφαση υπ’ αριθ. 56/2011 µε Θέµα :Εν µέρει ανάκληση της αριθµ. 16/8-3-
2011 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας  µε την οποία 
χορηγήθηκε προέγκριση  ίδρυσης «Μπαρ» που πρόκειτο να ιδρυθεί και να 
λειτουργήσει στο υπ’αριθµ. 471 Ο.Τ. στη ∆ράµα,επί της οδού Ηπείρου 49 (εντός του 
χώρου  του πρώην Παγοποιείου –στο ανατολικό τµήµα), ιδιοκτησίας Σουβουκλίδη 
∆ηµητρίου του Ευστρατίου 
17. Απόφαση υπ’ αριθ. 57/2011 µε Θέµα: Εν µέρει ανάκληση της υπ’ αρ. 76/10-05-
2010 απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ∆ήµου µας,   µε την οποία χορηγήθηκε 
προέγκριση ίδρυσης ίδρυσης υπαίθριου παιδότοπου στον Θεοδωρίδη Αβραάµ του 
Ιωάννη, εκπρόσωπο της  «Θεοδωρίδης & Σία ΟΕ»,στην ∆.Κ. ∆ράµας,στο 202 
αγροτεµάχιο Ν. Σεβάστειας, στο 4ο χιλιόµετρο ∆ράµας –Θεσσαλονίκης, 
18. Απόφαση υπ’ αριθ. 60/2011 µε Θέµα: Εν µέρει ανάκληση της υπ’ αρ. 48/31-03-
2010 απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ∆ήµου µας µε την οποία χορηγήθηκε 
προέγκριση  ίδρυσης καταστήµατος αµιγούς «Παιδότοπου» στο υπ’αριθµ. 337 
αγροτεµάχιο του Προαστείου ∆ράµας, ιδιοκτησίας Σταφορίδου Νίνας του Πολυχρόνη 
19. Απόφαση υπ’ αριθ. 61/2011 µε Θέµα :Εν µέρει ανάκληση της υπ’ αρ. 38/4-4-
2011 απόφασης µας µε την οποία χορηγήθηκε προέγκριση  ίδρυσης καταστήµατος 



υπαίθριου αµιγούς «Παιδότοπου» στο 1ο χιλιόµετρο ∆ράµας – Καλλιφύτου στο 
υπαριθµ. 1295 αγροτεµάχιο της Τ.Κ. Καλλιφύτου ,ιδιοκτησίας Μάλλιου Γεώργιου 
20. Απόφαση υπ’ αριθ. 71/2011 µε Θέµα Ανακαλεί την υπ’ αρ. 30/09-05-2011  
απόφαση Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας,µε την οποία χορηγήθηκε 
προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «Αναψυκτήριο» στο Ο.Τ. 459 στη ∆ράµα επι της 
οδού Εφέδρων Αξιωµατικών ,ιδιοκτησίας Ράλλη Σπυρίδωνα του Θωµά 
21. Απόφαση υπ’ αριθ. 76/2011 µε Θέµα : ανάκληση της  υπ’ αρ. 49786/14-9-
2011(106/11) άδεια Λειτουργίας  καταστήµατος «Καφετέρια – Υπαίθριος  παιδότοπος»,  
ιδιοκτησίας ∆αφνάκη Γιάννας – Μαρτίνας – Μαρίας του Ιωάννη ,στην ∆.Κ. ∆ράµας, επί 
της οδού Εθν. Αµύνης 63 (στο χώρο του πρώην Παγοποιείου) εφόσον η ιδιοκτήτρια το 
ζήτησε µε αίτησή της. 
22. Απόφαση υπ’ αριθ. 26/2011 µε Θέµα : οριστική αφαίρεση της υπ’ αρ. 
49068/11-10-2006(160/2006)  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
«Καφετερία-Μπάρ , rock and roll» ,ιδιοκτησίας «Νικηφορίδης και ΣΙΑ Ο.Ε.» (∆ΕΝ 
ΕΓΙΝΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ) 
 

iii. Χορήγηση /ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικής. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του 2011 αιτήσεις µαζί µε τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά προκειµένου να χορηγήσεις άδειες λειτουργίας µουσικής. 

Έπειτα από τις σχετικές γνωµοδοτήσεις της Υγειονοµικής Υπηρεσίας η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής προέβη στη λήψη αποφάσεων χορήγησης ή µη των εν λόγω 

αδειών, οι οποίες είναι οι εξής: 

 

1.Απόφαση υπ’ αριθ. 74/2011 µε Θέµα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής 
µε παράταση για το κατάστηµα ¨Καφετέρεια¨µε επωνυµία «ALEX NET» που 
βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Κ. Αγρού ιδιοκτησίας Χρυσαφίδου Αλεξάνδρας του 
Γεωργίου 
 

Β. Εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων 

άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ. 

 

1.Απόφαση υπ’ αριθ. 80/2011 µε Θέµα: Γνωµοδότηση για το Σχέδιο Κανονιστικής 

απόφασης των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα ∆ήµων και κοινοτήτων για το υπαίθριο 

εµπόριο (πλανόδιο και στάσιµο). 

 

Γ. Θέµατα καθορισµού χρήσεων γης, ρυθµιστικών σχεδίων, 

προγραµµατισµού εφαρµογής ρυθµιστικών σχεδίων, οικιστικής 

οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρµογής Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου 

(Γ.Π.Σ.), πολεοδοµικών µελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδοµικών 

επεµβάσεων, χρηµατοδότησης προγραµµάτων ανάπλασης, 

ανασυγκρότησης υποβαθµισµένων περιοχών, πολεοδοµικής 

αναµόρφωσης προβληµατικών περιοχών, αποζηµίωσης ρυµοτοµούµενων, 

πολεοδοµικών ρυθµίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήµα, περιοχών ειδικά 



ρυθµιζόµενης πολεοδόµησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδοµικών 

µελετών 

Η επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη 

αποφάσεων επί των ανωτέρω θεµάτων, λαµβάνοντας τις κάτωθι αποφάσεις: 

1. Απόφαση υπ’ αριθ. 18/2011 µε Θέµα: Γνωµοδότηση για µελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για εγκατάσταση πίστας καρτ µε αναψυκτήριο  από 
τον Παπαδόπουλο Χρήστο στο αγρόκτηµα Καλλιφύτου ,του ∆ήµου ∆ράµας, 
λαµβάνοντας υπόψη την προµελέτη των περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που 
διαβιβάστηκε στον ∆. ∆ µε το ∆Π-Π 5883/21-12-2010 έγγραφο από το Τµήµα 
Περιβάλλοντος, της ∆/νσης Περιβάλλοντος ΝΑ ∆ράµας µε την επιφύλαξη των 
επισηµάνσεων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας. 
 

∆. Προστασία του περιβάλλοντος. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη 

αποφάσεων για τα κάτωθι θέµατα που αφορούν την προστασία του 

περιβάλλοντος: 

1. Απόφαση υπ’ αριθ 30/2011 µε Θέµα: «Σύναψη σύµβασης συνεργασίας µεταξύ ∆. 
∆ράµας και της ∆. Κ. Κύκλος ΑΒΕΕ για την συλλογή και µεταφορά χαρτιού». 
2. Απόφαση υπ’ αριθ 45/2011 µε Θέµα: Υπογραφή σύµβασης µε την εταιρεία 
¨ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» για την ανακύκλωση αποβλήτων ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (Α.Η.Η.Ε.)  
3. Απόφαση υπ’ αριθ 46/2011 µε Θέµα: Υπογραφή σύµβασης µε την εταιρεία 
¨ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» για την οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρµογή 
συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών 
 

Λοιπές σχετικές αποφάσεις – εισηγήσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που 

άπτονται των παραπάνω θεµάτων είναι οι εξής: 

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1. Απόφαση υπ’ αριθ. 33/2011 µε θέµα: µη έγκριση για την πραγµατοποίηση 

∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΛΑΪΚΗΣ στη ∆ράµα ηµέρα ΤΡΙΤΗ (Αίτηση του Σωµατείου Λαϊκών 

Αγορών ∆ράµας « Η ΟΜΟΝΟΙΑ») 

2. Απόφαση υπ’ αριθ. 58/2011 µε θέµα: Σύνταξη Κανονισµού Λειτουργίας 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆. ∆ράµας. 

3. Απόφαση υπ’ αριθ. 78/2011 µε θέµα: ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ προς το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο τον Κανονισµό λειτουργίας της Λαϊκής αγοράς του ∆ήµου 

∆ράµας  

4.Απόφαση υπ’ αριθ. 79/2011 µε θέµα: Τροποποίηση κανονισµού χρήσης 

 παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων 

 

Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγµένων να υποβληθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

προς συζήτηση και έγκριση. 



 

3. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 4/2012 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 Ο �ρόεδρος             Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


