
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ           Αριθ.Αποφ 66/2012 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 13
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης  

της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του ∆ήµου ∆ράµας   

την 27/12/2012 

 

Θέµα 9
ο
: Ανάκληση άδειας  ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος Καφετέρια-

Ζαχαροπλαστείο-Αναψυκτήριο «Υ∆ΡΑΜΑ» ιδιοκτησίας της «Αθανάσιος 

Πάππος & Υιός Ε.Π.Ε.» που βρίσκεται στη ∆ράµα επί της περιοχής Αγ. 

Βαρβάρας. 

 

    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 9ο  αναβληθέν θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 67373/15-11-2012 
έγγραφο του γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών 
∆ραστηριοτήτων σχετικά µε την ανάκληση άδειας  ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος Καφετέρια-Ζαχαροπλαστείο-Αναψυκτήριο «Υ∆ΡΑΜΑ» 
ιδιοκτησίας της «Αθανάσιος Πάππος & Υιός Ε.Π.Ε.» που βρίσκεται στη 
∆ράµα επί της περιοχής Αγ. Βαρβάρας.  που λέει τα εξής: 

 

ΘΕΜΑ: Η υπ’ αριθµ. 38/67/201 από 21/06/2012 ένσταση της εταιρίας µε την επωνυµία «Αθ. 
Πάππος & Υιός ΕΠΕ» 
 

ΣΧΕΤ:   

(α) οι διατάξεις του Ν. 3852/2012        
(β) η υπ΄αριθµ. 15007/5-6-2001 (75/2001) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, 
ιδιοκτησίας της «Αθ. Πάππος & Υιός Ε.Π.Ε.» 
(γ) το υπ’ αριθµ. 1507/14/13-η’ από 16-07-2012 έγγραφο του Αστυνοµικού Τµήµατος 
∆ράµας 



(δ) το  υπ’ αιθρµ. 44517/24-07-2012 έγγραφό µας. 
(ε) η υπ’ αριθµ. 35/2012 απόφαση σας 
(στ)το υπ’ αριθµ. 65630/5-11-2012 έγγραφό µας, το οποίο σας κοινοποιήσαµε. 
(ζ) το υπ’ αριθµ. (4ο πρακτικό) του Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων όπως µας 
διαβιβάστηκε µε το υπ’ αριθµ. 2402/12-11-2012  Υπηρεσιακό Σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης 
Πολεοδοµίας – Τµήµα Τεχνικού Ελέγχου. 
  
        Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουµε φωτοαντίγραφο του υπ’ αριθµ. 
(4 ) πρακτικού του Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων(σχετ. ζ), η οποία αφορά στην υπ’ 
αριθµ. 38/67/201 από 21/06/2012 ένσταση της εταιρίας µε την επωνυµία «Αθ. Πάππος & 
Υιός ΕΠΕ». 
Κατόπιν τούτου παρακαλούµε για τις ενέργειές σας. 
 

Στη συνεδρίαση παρευρέθη ο κ.Αθανάσιος Πάππος ο οποίος κατέθεσε στην 
Επιτροπή  την αίτηση αναστολής του ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου 
Θράκης . 

        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 άδειας  ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήµατος Καφετέρια-Ζαχαροπλαστείο-Αναψυκτήριο «Υ∆ΡΑΜΑ» 
ιδιοκτησίας της «Αθανάσιος Πάππος & Υιός Ε.Π.Ε.» που βρίσκεται στη ∆ράµα 
επί της περιοχής Αγ. Βαρβάρας προς συζήτηση σε επόµενη συνεδρίαση  
προκειµένου να προσκοµιστεί Προσωρινή ∆ιαταγή του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Εφετείου Θράκης επί της κατατεθείσας αριθµ. 64/2012 αίτησης Αναστολής κατά 
της υπαριθµ. Πρακτικού 4/20-09-2012 (σχετ. 7/2012 έκθεσης αυτοψίας 
αυθαιρέτου) απόφασης του Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και 
Αµφισβητήσεων µερικής αποδοχής της προσφυγής µε αριθµ. πρωτ. 1656/20-7-
2012 του κ. Αθανασίου Πάππου του ∆ηµητρίου κατά της υπαριθµ. 7/12 έκθεσης 
αυτοψίας αυθαιρέτου που συνέταξε η ∆ιεύθυνση ∆όµησης του ∆. ∆ράµας και 
επιβολής προστίµου για αυθαίρετη κατασκευή στον νοµέα. 
2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας. 
        
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 66/2012 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος                        Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                      ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


