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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 3
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του ∆ήµου ∆ράµας   

την 12/3/2012 

 

Θέµα 2
ο
: Ανάκληση της αριθ’ 44/22-07-2011 απόφασης του Συµβουλίου 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας µε την οποία χορηγήθηκε άδεια 

ίδρυσης καταστήµατος «Κοµµωτήριο» που βρίσκεται στο Ο.Τ. 20  στη 

∆ράµα επί της οδού Βενιζέλου 26 ιδιοκτησίας του Μιχαηλίδη Γεωργίου 

του ∆ιογένη. 

 
        Στη ∆ράµα, σήµερα, 12η του µηνός Μαρτίου 2012 ,ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 14.00 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε  
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την 
19458/8-3-2012 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Ο κ. Χαρακίδης ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Έτσι 
κλήθηκε το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Ετόγλου Ιωάννης και στη συνέχεια ο 
κ. Γρηγορίου Κυριάκος οι οποίοι δήλωσαν  ότι δε µπορούν να παρευρεθούν 
στη συνεδρίαση .Έτσι κλήθηκε και παρευρέθει το επόµενο κατά σειρά µέλος 
κ. Ζαχαριάδης Παύλος. 
Απουσία του Προέδρου και αντιπροέδρου της Επιτροπής ,στη συνεδρίαση 
προήδρευσε το µέλος της πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί µε τις 
περισσότερες ψήφους κ. Κιοσσές Χρήστος. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ  (8) µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Κιοσσές Χρήστος 
Ιορδανίδης Παγκράτιος 
Μλεκάνης  Μιχαήλ  
Ρεµόντης  Θεµιστοκλής 
Φουτσιτζής Χρήστος 
Χατζηγιάννης Αναστάσιος 
Τερζής  Ανέστης 

Ζαχαριάδης Παύλος 

 

Παπαδόπουλος Γεώργιος 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 

∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

Ο  Προεδρεύων  εισηγούµενος το 2ο  θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης λέει: 



 η επιτροπή ποιότητας Ζωής σύµφωνα µε την παράγραφο ιιι του  άρθρου 
73 του Ν.3852/2010 είναι αρµόδια για  την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση 
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων επιχειρήσεων και 
λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του δήµου. 
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ 
αριθµ. 14579/21/2/2012 έγγραφο του Γραφείου Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης 
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του Αυτοτελούς Τµήµατος Οικονοµικής 
Ανάπτυξης ∆. ∆ράµας, σχετικά µε την  Ανάκληση της αριθ’ 44/22-07-2011 

απόφασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας µε την 

οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης καταστήµατος «Κοµµωτήριο» που 

βρίσκεται στο Ο.Τ. 20  στη ∆ράµα επί της οδού Βενιζέλου 26 ιδιοκτησίας 

του Μιχαηλίδη Γεωργίου του ∆ιογένη το οποίο λέει τα εξής : 
 
        Σας γνωρίζουµε ότι το Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας µε την 
υπ’ αρ. 44/22-07-2011 απόφασή του, χορήγησε προέγκριση για ίδρυση 

καταστήµατος «Κοµµωτήριο» στον κ. Μιχαηλίδη Γεώργιο του ∆ιογένη, στο 
Ο.Τ. 20 στη ∆ράµα, επί της οδού Βενιζέλου 26. 

      Επειδή ο εν λόγω αναφερόµενος µας κατέθεσε την υπ’ αρ. 11564/14-02-

2012 αίτηση την οποία σας διαβιβάζουµε συνηµµένα, σύµφωνα µε την οποία 

δεν επιθυµεί την λειτουργία του καταστήµατος , σας παρακαλούµε όπως 
ανακαλέσετε την υπ’ αρ. 44/22-07-2011 απόφαση 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  ανάκληση της αριθµ 44/22-07-2011 απόφασης του Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας µε την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης 
καταστήµατος «Κοµµωτήριο» που βρίσκεται στο Ο.Τ. 20  στη ∆ράµα επί της 
οδού Βενιζέλου 26 ιδιοκτησίας του Μιχαηλίδη Γεωργίου του ∆ιογένη, εφόσον 
ο 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. 7/2012 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 Ο �ρόεδρος             Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


