
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ           Αριθ.Αποφ 59/2012 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 13
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης  

της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του ∆ήµου ∆ράµας   

την 27/12/2012 

 
Θέµα 2

ο
: Ανάκληση άδειας  ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος διότι υπάρχει 

ταυτόχρονη ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στην κλειστή αίθουσα και στον 

υπαίθριο χώρο του καταστήµατος, χωρίς αυτό να αναγράφεται στην άδεια 

ίδρυσης και λειτουργίας του:  

-Κατάστηµα «Καφετέρια» µε την επωνυµία «DK» που βρίσκεται στη ∆ράµα, 

επί της οδού Εθνικής Αµύνης 53, ιδιοκτησίας της Κόκκινου Ελένης του 

Ηρακλή. 

 
    Στη ∆ράµα, σήµερα, 27η του µηνός ∆εκεµβρίου 2012 ,ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11.30 
π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε  συνεδρίαση η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την 73971/19-12-2012 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 οκτώ   (8) µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ       ΑΠΟΝΤΕΣ  

Χαρακίδης Κυριάκος       
Κιοσσές Χρήστος 
Ιορδανίδης Παγκράτιος 
Μλεκάνης  Μιχαήλ  
Ρεµόντης  Θεµιστοκλής      
Φουτσιτζής Χρήστος     Τερζής  Ανέστης 
Χατζηγιάννης Αναστάσιος 
Παπαδόπουλος Γεώργιος      
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. ∆ράµας 
,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο κ. Πρόεδρος  εισηγούµενος  το 2ο  αναβληθέν θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 59114/4-10-2012 έγγραφο του γραφείου 
Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων σχετικά µε την Ανάκληση 
άδειας  ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος διότι υπάρχει ταυτόχρονη ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων στην κλειστή αίθουσα και στον υπαίθριο χώρο του καταστήµατος, 
χωρίς αυτό να αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του:  

-Κατάστηµα «Καφετέρια» µε την επωνυµία «DK» που βρίσκεται στη ∆ράµα, επί της 
οδού Εθνικής Αµύνης 53, ιδιοκτησίας της Κόκκινου Ελένης του Ηρακλή που λέει τα 
εξής: 

 

ΘΕΜΑ:  Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος. 

   



ΣΧΕΤ:  (α) το υπ’ αρ. 1011/1/58-ε από 11/9/2012 έγγραφο Αστυν.Τμήματος Δράμας, (β) το υπ’ 

αρ. 190/13-6-2012 έγγραφο Δ/νσης Δημόσιας Υγείας(με  την συνημμένη κατάσταση  καταστη- 

μάτων),(γ)  άρθρο 80 του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ 114
Α
 /8-6-2006),(δ)  άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87
Α
/7-6-2010), (ε)  η υπ’ αρ.  15480/10-5-2005(45/2005)άδεια ίδρυσης και λειτουργία 

καταστήματος  

 

     Σας γνωρίζουμε ότι το Αστυνομικό Τμήμα Δράμας με το ανωτέρω (α) σχετικό του , μας 

διαβίβασε το υπ’ αρ. 190/13-6-2012 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας(με την συνημμένη 

κατάσταση καταστημάτων),            σύμφωνα με το οποίο, στο κατάστημα «Καφετέρια» με την 

επωνυμία «DK» που βρίσκεται στη Δράμα , επί της οδού Εθνικής Αμύνης 53, ιδιοκτησίας της 

Κόκκινου Ελένης του Ηρακλή υπάρχει ταυτόχρονη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην κλειστή 

αίθουσα και στον υπαίθριο χώρο του καταστήματος, χωρίς αυτό να αναγράφεται στην άδεια 

ίδρυσης και λειτουργίας του.  

      Σύμφωνα με την υπ’ αρ. Υ1γ/66803/16-5-2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & 

Κ.Α(διευκρινιστική εγκύκλιος εφαρμογής της Υγ. Διάταξης Υ1γ/Γ.Π./οικ. 94643/07 η ταυτόχρονη 

ανάπτυξη συνιστά επέκταση του καταστήματος. 

     Η επέκταση ενός καταστήματος σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 της Αιβ/8577/83 (ΦΕΚ 526Β) 

Υγειονομικής Διάταξης, θεωρείται ίδρυση νέου  καταστήματος και συνεπώς απαιτείται νέα 

άδεια ίδρυσης  και λειτουργίας. 

     Κατόπιν τούτων παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά για την ανάκληση της υπ’ αρ.  

15480/10-05-2005(45/2005) άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος καφετέριας 

       Το παρόν κοινοποιείται στην Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας σε δύο(2) αντίγραφα  για την 

επίδοση στην καταστηματάρχη  προσκομίζοντάς μας το αποδεικτικό επίδοσης. 

 

Στη συνέχεια  διάβασε στα µέλη το υπ΄ αριθµ. 74966/27-12-2012 έγγραφο του γραφείου 
Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων µε το οποίο µας διαβιβάστηκε το 
αριθµ. πρωτ. 4659,4806,4886/20-12-2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειακής Ενότητας ∆ράµας το οποίο µας λέει ότι αυτή έθεσε 
ερωτήµατα και περιµένει διευκρινιστική εγκύκλιο  για την νέα Υγειονοµική ∆ιάταξη αριθµ. 
Υ1γ/96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τ. β΄/8-10-2012). 

        Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε γνώση των ανωτέρω , 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 εκ νέου αναβολή του θέµατος για την ανάκληση της υπ’ αρ.  15480/10-05-
2005(45/2005) άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος  «Καφετέρια» µε την 
επωνυµία «DK» που βρίσκεται στη ∆ράµα, επί της οδού Εθνικής Αµύνης 53, ιδιοκτησίας 
της Κόκκινου Ελένης του Ηρακλή προς συζήτηση σε επόµενη συνεδρίαση  ώστε να 
σταλεί η απάντηση από την ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας 
Περιφερειακής Ενότητας ∆ράµας . 
2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας. 
        
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 59/2012 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος                        Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                      ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


