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Αριθμός  Απόφασης:    49/2013                     ΘΕΜΑ: Ανάκληση προέγκρισης                                                                                        
ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος  

 
Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα  29  Μαΐου 2013, ημέρα  

Τετάρτη  και ώρα 13.30, συνήλθε σε  συνεδρίαση η επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου  Δράμας, υπό  την Προεδρία του Προέδρου κ. Κυριάκου Χαρακίδη και μετά 
από την 31397/29-05-2013 γραπτή πρόσκλησή του, που δόθηκε σε καθένα από τα 
μέλη της ανωτέρω επιτροπής με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010).  

 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 (εννέα) 

μελών, βρέθηκαν παρόντα και τα 9 (εννέα) μέλη: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

 

 

 

 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

 

      Με την παρουσία και της Ιωάννας Κοτοπούλου, υπαλλήλου του Δήμου 
Δράμας,  γραμματέως της Συμβουλίου της επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου  Δράμας, ο πρόεδρος κ. Κυριάκος Χαρακίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης.    

 
       Το  σώμα  ομόφωνα έκρινε τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010)., για το 
λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στο θέμα της ημερήσιας διάταξης αμέσως, 
προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Δράμας.      

 
 
 

1. Χαρακίδης Κυριάκος 
2. Ρεμόντης Θεμιστοκλής 
3. Φουτσιτζής Χρήστος 
4. Μλεκάνης Μιχαήλ 
5. Γρηγορίου Κυριάκος 
6. Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
7. Κάργας Γεώργιος 
8. Χατζηγιάννης Αναστάσιος  

9. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος 

Ουδείς 
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      Ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει  
στα  μέλη  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το υπ΄ αριθ.  29397/20-5-13 έγγραφο 
του γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, σχετικά 
με την ανάκληση της προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά. 
  
      Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, αναφέρει ότι, με το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας και 
μετά από: (α)  την  υπ’ αριθμ. 77/17-12-2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Δράμας, (β) την  υπ’ αριθμ. 17917/15-03-2013 γνωστοποίηση παράτασης 
ισχύος της υπ’αριθμ. 35/17-12-2012 προέγκρισης,(γ) τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 
3463/2006, (δ). του  άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)και (ε) του άρθρου 1 
παρ. 3 της ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.3.1/21220 (ΦΕΚ 2496β/04-11-2011) ΚΥΑ, γίνεται γνωστό ότι:  
    Σύμφωνα με το άρθρο 1 (παρ. 3) της  υπ’αριθμ.  ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.3.1/21220 (ΦΕΚ 
2496β/04-11-2011) ΚΥΑ, για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη 
χορήγηση της προέγκρισης με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες κατόπιν αίτησης 
– γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική 
περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται. 
      Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας με την υπ’ αριθμ. 77/17-12-2012 
απόφασή του χορήγησε στον κ. Παυλίδη Ιορδάνη του Χρήστου προέγκριση ίδρυσης 
καταστήματος «επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών» στη Δ.Κ. 
Δράμας επί των οδών Κύπρου & Καραϊσκάκη 2. 
     Με την υπ’ αριθμ. 17917/15-03-2013 αίτηση - γνωστοποίηση ο ενδιαφερόμενος ζήτησε  
παράταση της ισχύος της προέγκρισης που του χορηγήθηκε για δύο ακόμη μήνες έως 
17/05/2013, προκειμένου να ολοκληρώσει τις εργασίες στο κατάστημά του και να καταθέσει 
το φάκελο για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος. 
    Κατόπιν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι έχει παρέλθει η προθεσμία ισχύος και της 
παράτασης της προέγκρισης και ο ενδιαφερόμενος μέχρι σήμερα  δεν κατέθεσε στην 
υπηρεσία μας αίτηση με τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά προκειμένου να του 
χορηγηθεί η άδεια  ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος.  
   Παρακαλούμε για την ανάκληση  της υπ’ αριθμ. 77/17-12-2012 προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήματος που χορηγήθηκε στον Παυλίδη Ιορδάνη του Χρήστου. 
 
      Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, παρουσιάζει στα μέλη της Ε.Π.Ζ. την με αριθμό 
πρωτ. 31419/29-5-2013 αίτηση του Παυλίδη Ιορδάνη του Χρήστου, με την οποία 
αιτείται την μη ανάκληση της 77/2012 απόφασης της Δ.Κ. Δράμας     (όπου μεταξύ 
άλλων, χορηγήθηκε προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος και στον 
ανωτέρω )     , λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε κατά το διάστημα που 
έπρεπε να καταθέσει την αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας.  
            Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  Δήμου Δράμας,  μετά από συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων. 
      Είδε  τις  διατάξεις   του άρθρου 80 του Ν. 3463/8-06-2006 (ΦΕΚ 114 Α - 
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) , των άρθρων 73 και 75  του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /7-06-2010), τις αιτήσεις του ανωτέρω καθώς και την 
πρόταση του κ. προέδρου 

        
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       ο μ ό φ ω ν α 
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 Αποδέχεται το με αριθμό πρωτ.. 31419/29-5-13 αίτημα του κου Παυλίδη 
Ιορδάνη του Χρήστου 

 

 Για την μη ανάκληση   της  υπ’ αριθμ. 77/17-12-2012 προέγκρισης 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Επιχείρησης λιανικής και χονδρικής 
διάθεσης τροφίμων και ποτών», που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας και επί των οδών 
Κύπρου & Καραϊσκάκη 2, στο όνομα του κου  Παυλίδη Ιορδάνη του Χρήστου. 

 

 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον κ. Πρόεδρο   
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