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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 1ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 29/1/2013 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
:Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων έτους 2012 της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής  του ∆ήµου ∆ράµας . 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 29 του µηνός Ιανουαρίου  2013 και ώρα 10.30 π.µ. 
στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  του  ∆ήµου  ∆ράµας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η  
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την 4470/23-01-2013 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 

Χαρακίδης Κυριάκος 
Ρεµόντης Θεµιστοκλής 
Φουτσιτζής Χρήστος 
Μλεκάνης Μιχαήλ  
Γρηγορίου Κυριάκος 
Παπαδόπουλος Γρηγόριος 
Κάργας Γεώργιος 
Χατζηγιάννης Αναστάσιος 
Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος 

 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 

υπάλληλο του ∆.∆ράµας ,ΠΕ Οικονοµικού 
 

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. Έχετε πάρει αντίγραφο από την ειδική 

Γραµµατέα της Επιτροπής σχετικά µε το παραπάνω θέµα. Παρακαλώ να αποφασίσετε 

σχετικά. 



 

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 2012 η οποία έχει ως 

εξής:  

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 

Η παρούσα Έκθεση πεπραγµένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής για το έτος 2012, ανά τοµέα αρµοδιότητάς της, ως εξής: 

 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. 3/2012 µε Θέµα: Προέγκριση ίδρυσης  καταστήµατος 

«Πρατήριο Άρτου» το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο. Τ. 11 

στη Τ.Κ. Μικροχώριου ∆ράµας, ιδιοκτησίας Κουτουνίδου Συµέλα του Ανδρέα 



2.Απόφαση υπ’ αριθ. 13/2012 µε Θέµα: Προέγκριση ίδρυσης  καταστήµατος 

«Στεγασµένο Κέντρο ∆ιασκέδασης µε Συγκρότηση Μπαρ» το οποίο πρόκειται να 

ιδρυθεί  και  να  λειτουργήσει στο 2ο Χιλ. ∆ράµας-Καλλιφύτου ιδιοκτησίας Λάσκαρη 

Χρυσόστοµου του Στυλιανού 

3.Απόφαση υπ’ αριθ. 14/2012 µε Θέµα: Προέγκριση ίδρυσης  καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια-Αναψυκτήριο» το οποίο πρόκειται να 

ιδρυθεί  και  να  λειτουργήσει στο Μυλοπόταµο της ∆. Κ. ∆ράµας ιδιοκτησίας 

Νεοκοσµίδη Αλέξιου του ∆ηµητρίου 

4.Απόφαση υπ’ αριθ. 16/2012 µε Θέµα : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια» ιδιοκτησίας Παπαδόπουλου Σταύρου του 

Λαζάρου, το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στην Τ.Κ. Καλλιφύτου 

∆ράµας 

5.Απόφαση υπ’ αριθ. 20/2012 µε Θέµα: Προέγκριση ίδρυσης  καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Οβελιστήριο» στον κ. Ζαµανόπουλο Μιχαήλ του 

Σπυρίδων το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί  και  να  λειτουργήσει στο Ο.Τ. 12 της Τ. Κ. 

Μικροχωρίου ∆ράµας 

6.Απόφαση υπ’ αριθ. 21/2012 µε Θέµα: προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος στον κ. 

Σταµατιάδη Σταµάτιο του Χαράλαµπου, για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 

«Κοµµωτήριο» το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί  και  να  λειτουργήσει στο Ο.Τ. 36 της 

Τ. Κ. Καλλιφύτου ∆ράµας . 

7.Απόφαση υπ’ αριθ. 26/2012 µε Θέµα : Προέγκριση ίδρυσης  καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Αναψυκτήριο-Υπαίθριος Παιδότοπος» το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί  και  να  λειτουργήσει στο αγρόκτηµα 1060-1061 της Τ. Κ. 

Καλλιφύτου ∆ράµας ιδιοκτησίας Χατζηανδρέου Αθανάσιου του Ευρυπίδη 

8.Απόφαση υπ’ αριθ. 56/2012 µε Θέµα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση χονδρικής και λιανικής διάθεσης 

τροφίµων» το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί  και  να  λειτουργήσει στο Ο.Τ. 15 της Τ. Κ. 

Μαυροβάτου ∆ράµας,ιδιοκτησίας ∆αυίδου Αθηνάς του Γεωργίου.   

9.Απόφαση υπ’ αριθ. 57/2012 µε Θέµα: προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος  «Επιχείρηση µαζικής εστίασης και αναψυχής» το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί  και  να  λειτουργήσει στο Ο.Τ. 71 της Τ. Κ. Καλού Αγρού 

∆ράµας ιδιοκτησίας Σαρηπαυλίδου Μαρίας του Θεολόγου 

 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. 1/2012 µε Θέµα: την  ανάκληση της υπ’ αριθµ. 218/2009  

απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ∆. ∆ράµας  µε την οποία χορηγήθηκε 

προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «στεγασµένο κέντρο διασκεδάσεως» που 

πρόκειτο να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο υπ’αριθµ. 61 Ο.Τ. στη ∆ράµα, επί της 

οδού Αµύντα 50, ιδιοκτησίας Χρόνη Αντωνίας του Παναγιώτη 

2.Απόφαση υπ’ αριθ. 7/2012 µε Θέµα: 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. 

3. Απόφαση υπ’ αριθ.15/2012 µε Θέµα: ανάκληση της υπ’ αρ.  249/03-01-

2012(18/2012) άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος ψητοπωλείου-

ψαροταβέρνας, που βρίσκεται στην ∆ράµα, επί της οδού Περικλέους Κάβδα 37, 

ιδιοκτησίας της Σαχανίδου Σοφίας του Ιορδάνη 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. 

4. Απόφαση υπ’ αριθ. 25/2012 µε Θέµα: ανάκληση της αριθµ. 63/2011απόφασης της 

Ε.Π.Ζ. προέγκρισης Υπαίθριου παιδότοπου ιδιοκτησίας Χατζηανδρέου Αθανάσιου 

στα υπαριθµ. 1060-1061 αγροτεµάχια της Τ.Κ. Καλλιφύτου εφόσον ο 

ενδιαφερόµενος το ζήτησε µε αίτησή του. 

5. Απόφαση υπ’ αριθ. 32/2012 µε Θέµα :ανάκληση της αριθµ. 69/2011απόφασης της 

Ε.Π.Ζ. προέγκρισης καταστήµατος «Μπουγατσάδικο» ιδιοκτησίας Θεοδωράκη 

Αικατερίνης του Παντελή  στο Ο.Τ. 22 της Τ.Κ. Μαυροβάτου εφόσον η 

ενδιαφερόµενη το ζήτησε µε αίτησή της. 

6. Απόφαση υπ’ αριθ. 33/2012 µε Θέµα: Ανάκληση της αριθµ. 09/20-03-2012 

απόφασης του Συµβουλίου  της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας προέγκρισης 

καταστήµατος «Εστιατόριο» ιδιοκτησίας Ράλλη Σπυρίδωνα του Θωµά  στο Ο.Τ. 459 

στη ∆ράµα, επί της οδού Εφέδρων Αξιωµατικών 15, εφόσον ο ενδιαφερόµενος το 

ζήτησε µε αίτησή του. 

7. Απόφαση υπ’ αριθ. 38/2012 µε Θέµα: ανάκληση της αριθµ 55/27-09-2011 απόφασης 

του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας µε την οποία χορηγήθηκε άδεια  

ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος Κοµµωτηρίου ιδιοκτησίας της ∆αγκλή Ουρανίας 

του Σταύρου που βρίσκεται στη ∆ράµα επί του Ο.Τ. 441 της ∆. Κ. ∆ράµας επί της οδού 

Γαληνού 28, εφόσον η ενδιαφερόµενη το ζήτησε µε αίτησή της. 

8. Απόφαση υπ’ αριθ. 49/2012 µε Θέµα : Ανάκληση της αριθµ. 52/11-09-2012 

απόφασης του Συµβουλίου  ∆ηµοτικής   Κοινότητας   ∆ράµας   µε   την   οποία   

χορηγήθηκε  προέγκριση για ίδρυση Καφετέριας-Πιτσαρίας στον κ. Καρρά 



Παναγιώτη του Γεωργίου, στο Ο.Τ. 66 της ∆. Κ. ∆ράµας επί της οδού Πλατείας 

Ελεύθερίας 14-16, εφόσον ο ενδιαφερόµενος το ζήτησε µε αίτησή του. 

 9. Απόφαση υπ’ αριθ. 50/2012 µε Θέµα: ανάκληση της υπ’ αρ 64368/20-12-2007 

(03/2007) άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος  Καφενείου που βρίσκεται 

στην Τ.Κ. Καλού Αγρού ∆ράµας ιδιοκτησίας κ. Ατεσίογλου Σάββα, επειδή ότι ο εν 

λόγω αναφερόµενος κατασκεύασε Μπαρ στον υπαίθριο χώρο του καταστήµατος µε 

συνέπεια να έχουν τροποποιηθεί οι αρχικοί όροι λειτουργίας.  

10. Απόφαση υπ’ αριθ. 52/2012 µε Θέµα: ανάκληση της υπ’ αριθµ. 20452/14-6-2005 

(68/2005) άδειας  ίδρυσης και λειτουργίας «Ψαροταβέρνα» µε την επωνυµία 

«Ψαράκι» που βρίσκεται στη ∆ράµα, επί της οδού Εθνικής Αµύνης 63, ιδιοκτησίας 

του Σιαµπανίδη Λεωνίδα του Γεωργίου, εφόσον ο ιδιοκτήτης την παρέδωσε και 

χορηγήθηκε προέγκριση σε νέο ιδιοκτήτη. 

11. Απόφαση υπ’ αριθ. 54/2012 µε Θέµα : 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, εφόσον o ενδιαφερόµενος  το ζήτησε µε αίτησή του. 

 12. Απόφαση υπ’ αριθ. 55/2012 µε Θέµα: Εν  µέρει  ανάκληση  της  υπ’ αρ.  39/24-

07-2012  απόφασης   της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας, µε την οποία χορηγήθηκε 

προέγκριση για ίδρυση καταστήµατος «Πρατήριο Άρτου – Αµιγές Πρατήριο Ειδών 

Ζαχαροπλαστείου» στην κ. Ταγκάλογλου Μαρία  του Σάββα, που βρίσκεται  στο Ο.Τ. 

66 της ∆. Κ. ∆ράµας επί της οδού  Θ. Αθανασιάδη 27, εφόσον η ενδιαφερόµενη  το 

ζήτησε µε αίτησή της. 

13. Απόφαση υπ’ αριθ. 58/2012 µε Θέµα : ανάκληση της υπ’ αρ 10038/07-03-2006 

(87/2006) άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος  Στεγασµένο Κέντρο 

∆ιασκέδασης µε συγκρότηση ψητοπωλείου µε την επωνυµία «ΠΑΡΗΣ» που 

βρίσκεται στο 4ο χιλ. Ε. οδού ∆ράµας-Μυλοποτάµου ιδιοκτησίας της Παρή Α. – Παρή 

Μ. Ο.Ε διότι υφίστανται πολεοδοµικές παραβάσεις για αυθαίρετες κατασκευές. 

 14. Απόφαση υπ’ αριθ. 63/2012 µε Θέµα: την ανάκληση της υπ’ αρ.  υπ’ αρ. 45450/20-

10-2010 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος «Αναψυκτήριο µε 

παρασκευαστήριο- Πιτσαρία- Οβελιστήριο» που βρίσκεται στην ∆ράµα, επί της οδού 

19ης Μαίου 107, διότι δεν ασκεί πλέον την ανωτέρω δραστηριότητα στον 

προαναφερόµενο χώρο. 

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. 2/2012 µε Θέµα: Χορήγηση άδειας  λειτουργίας Μουσικών Οργάνων 
µε δικαίωµα παράτασης λειτουργίας  µουσικής στο κατάστηµα «Ψητοπωλείο» στην Τ.Κ. 
Καλλιφύτου του ∆. ∆ράµας, ιδιοκτησίας της «Γ. Κωνσταντινίδης- Κ. Νυκτάρης Ο.Ε.» 
2.Απόφαση υπ’ αριθ. 6/2012 µε Θέµα Χορήγηση άδειας  λειτουργίας Μουσικών 
Οργάνων µε δικαίωµα παράτασης λειτουργίας  µουσικής στο κατάστηµα «Καφενείο-
Ψητοπωλείο», που βρίσκεται στη ∆ράµα στη Τ.Κ. Καλού Αγρού, ιδιοκτησίας 
Κυριακίδου Άννας του  Κωνσταντίνου 
3.Απόφαση υπ’ αριθ. 10/2012 Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής µε παράταση για το  
κατάστηµα «Κυλικείο – Επιχείρηση Προσφοράς Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου», που βρίσκεται  
στη ∆ράµα στη Τ.Κ. Μαυροβάτου, ιδιοκτησίας ∆αυίδη Θεόδωρου  του Κωνσταντίνου. 
4.Απόφαση υπ’ αριθ. 11/2012  µε θέµα:  χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  Μουσικών Οργάνων 
µε  δικαίωµα παράτασης  λειτουργίας  µουσικής και την χειµερινή και την θερινή  περίοδο  στο  
κατάστηµα «Καφετέρια –Σνάκ Μπάρ», που βρίσκεται στη ∆ράµα στη Τ.Κ. Μοναστηρακίου,  
ιδιοκτησίας Λουκά Θεόδωρου  του ∆ηµητρίου 
5. Απόφαση υπ’ αριθ. 18/2012 µε θέµα: χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  Μουσικών Οργάνων  
µε  δικαίωµα παράτασης  λειτουργίας  µουσικής και  την χειµερινή και την θερινή περίοδο έως 
την 03.00 π.µ. στο κατάστηµα «Καφενείο», που βρίσκεται στη Τ.Κ. Μυλοποτάµου ∆ράµας, 
ιδιοκτησίας Καζαντζίδη Κωνσταντίνου του Αχιλλέα. 
6.Απόφαση υπ’ αριθ. 24/2012 µε θέµα:  Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής   µε  

παράταση στην κ. Βεντουλίδου ∆έσποινα του Αναστασίου για  το κατάστηµά του 

«Καφενείο-Μπάρ», που βρίσκεται στη Τ.Κ. Μικροχωρίου ∆ράµας 

7. Απόφαση υπ’ αριθ. 29/2012  µε θέµα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής µε 

παράταση στον κ. Καζαντζίδη Σάββα του Γεωργίου για  το κατάστηµά του «Καφενείο 

- Οβελιστήριο», που βρίσκεται στο Ο.Τ. 18 στη Τ.Κ. Μυλοποτάµου ∆ράµας. 

7. Απόφαση υπ’ αριθ. 64/2012  µε θέµα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής 

στην «Καφετέρια» στην ΤΚ Κ. Αγρού ιδιοκτησίας Αρβανιτίδου Ευστρατίας. 

 Εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων 

άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ. 

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

αποφάσεων επί των ανωτέρω θεµάτων, λαµβάνοντας τις κάτωθι αποφάσεις: 

1.Απόφαση υπ’ αριθ. 28/2012 µε Θέµα: : Εισήγηση επί του Σχεδίου  «Κανονισµού 
Συστήµατος Ελεγχόµενης Στάθµευσης». 
2.Απόφαση υπ’ αριθ. 40/2012 µε Θέµα: Γνωµοδότηση περί του «Κανονισµού 
αθλητικών εγκαταστάσεων ∆. ∆ράµας».   
3. Απόφαση υπ’ αριθ 39/2012 µε Θέµα: Γνωµοδότηση για έρευνα δηµόσιου 
λατοµείου µαρµάρων από την εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΗ ΕΠΕ» στην περιοχή 
Ταξιαρχών. 
4. Απόφαση υπ’ αριθ 41/2012 µε Θέµα:  Γνωµοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης 
ερευνητικών εργασιών σε δηµόσια λατοµική έκταση . 
5. Απόφαση υπ’ αριθ 51/2012 µε Θέµα:  Πρόταση λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης 
αγοράς στον ∆ηµοτικό Κήπο, στην Πλ. Ελευθερίας και επί της οδού Εθν.Αµύνης  
από την πλευρά του ∆ηµοτικού Κήπου και κατά µήκος αυτού στο ένα ίχνος (από την 
πλευρά του ∆ηµ. Κήπου). 
6. Απόφαση υπ’ αριθ 65/2012 µε Θέµα:  Τροποποίηση κανονιστικής για χρήση 
κοινόχρηστου χώρου. 
 
 

 



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 5/2012 µε Θέµα: Υπογραφή σύµβασης µε την εταιρεία 
¨ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» για την ανακύκλωση αποβλήτων ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (Α.Η.Η.Ε.)  

2. Απόφαση υπ’ αριθ 17/2012 µε Θέµα: τροποποίηση της υπαριθµ. 104/2012 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ράµας που επικυρώθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 4645/19-4-2012 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης µε θέµα: «Έγκριση της υπό αριθµό 5/2012 απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής σχετικά µε την σύναψη σύµβασης συνεργασίας µεταξύ ∆. ∆ράµας 
µε την εταιρεία ¨ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» για την ανακύκλωση αποβλήτων 
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (Α.Η.Η.Ε.)  για το έτος 2012 ,λόγω 
αλλαγής του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας ¨ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 

3. Απόφαση υπ’ αριθ 31/2012 µε Θέµα: Σύναψη σύµβασης συνεργασίας µεταξύ του 
∆ήµου ∆ράµας, της ∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. και της Ε.Ε.Α.Α. για την εναλλακτική διαχείριση 
δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας . 

Οι αριθµοί των αποφάσεων που δεν αναφέρονται αφορούν αναβληθείσες αποφάσεις  

που συζητήθηκαν σε επόµενες συνεδριάσεις. 

2. 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. 2/2013. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΙΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος             Η Ειδική Γραμματέας                        Τα μέλη   

                                     Δέσποινα Σιδηροπούλου 


