
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ           Αριθ.Αποφ 54/2012 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 12
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης της  

 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου ∆ράµας   

Την 16/11/2012 

Θέµα 3
ο
: Ανάκληση εν µέρει  της υπ’ αρ. 50/04-09-2012 απόφασης του  

Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας, µε την οποία  χορήγησε 
προέγκριση για ίδρυση καταστήµατος «Προϊόντα Αλλαντοποιίας & 

Τυροκοµίας» στον κ. Σαρήµπογια Παρασκευά του Βασιλείου, στο Ο.Τ. 

67 της ∆. Κ. ∆ράµας επί της οδού Κύπρου 1. 
 
 

         Στη ∆ράµα, σήµερα, την 16η του µηνός Νοεµβρίου 2012 ,ηµέρα 
Παρασκευή  και ώρα 11.30 π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας 
συνήλθε σε   συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ∆. ∆ράµας,  ύστερα 
από την 37100/14-6-2012 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 εννέα  (9) µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Κιοσσές Χρήστος 
Ιορδανίδης Παγκράτιος 
Φουτσιτζής Χρήστος 
Μλεκάνης  Μιχαήλ  
Ρεµόντης  Θεµιστοκλής 
Χατζηγιάννης Αναστάσιος 
Τερζής  Ανέστης 
Χαρακίδης Κυριάκος 
Παπαδόπουλος Γεώργιος 

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 
∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο κ. Πρόεδρος  εισηγούµενος  το 3ο θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 63637/25-10-2012 
έγγραφο του γραφείου αδειών λειτουργίας καταστηµάτων, σχετικά µε την 
Ανάκληση εν µέρει  της υπ’ αρ. 50/04-09-2012 απόφασης του  

Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας,µε την οποία  χορήγησε 
προέγκριση για ίδρυση καταστήµατος «Προϊόντα Αλλαντοποιίας & 

Τυροκοµίας» στον κ. Σαρήµπογια Παρασκευά του Βασιλείου, στο Ο.Τ. 

67 της ∆. Κ. ∆ράµας επί της οδού Κύπρου 1,το οποίο λέει τα εξής : 
 
Σας γνωρίζουµε ότι µε την υπ’ αρ. 50/04-09-2012 απόφασή του το Συµβούλιο 
∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας, χορήγησε προέγκριση για ίδρυση καταστήµατος 
«Προϊόντα Αλλαντοποιίας & Τυροκοµίας» στον κ. Σαρήµπογια Παρασκευά του Βασιλείου, 
στο Ο.Τ. 67 της ∆. Κ. ∆ράµας επί της οδού Κύπρου 1. 



      Επειδή ο εν λόγω αναφερόµενος µας κατέθεσε την ανωτέρω (α) σχετική αίτηση την 
οποία σας διαβιβάζουµε συνηµµένα, σύµφωνα µε την οποία δεν επιθυµεί την λειτουργία 
του καταστήµατος, σας παρακαλούµε όπως ανακαλέσετε εν µέρει  την υπ’ αρ. 50/04-09-
2012 απόφαση του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας. 
     

  Η Επιτροπή Ποιότητας ζωής  αφού έλαβε γνώση των δικαιολογητικών και 
της εισήγησης της υπηρεσίας ,διάβασε το   άρθρο 80 του Ν. 3463/2006,το 
άρθρο 73 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87Α/7-6-2010,µετά από συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων. 

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

  
1. την  Εν  µέρει  ανάκληση    της υπ’ αρ. 50/04-09-2012 απόφασης του  
Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας, µε την οποία  χορήγησε 
προέγκριση για ίδρυση καταστήµατος «Προϊόντα Αλλαντοποιίας & 
Τυροκοµίας» στον κ. Σαρήµπογια Παρασκευά του Βασιλείου, στο Ο.Τ. 67 
της ∆. Κ. ∆ράµας επί της οδού Κύπρου 1, εφόσον o ενδιαφερόµενος  το 
ζήτησε µε αίτησή του. 
 
2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο  
∆ράµας. 

 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 54/2012 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 Ο �ρόεδρος             Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


