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61/2013 ΘΕΜΑ:  Ανάκληση άδειας ίδρυσης & 
λειτουργίας καταστήματος 
υγειονομικού     ενδιαφέροντος 
«Καφενείο» ιδιοκτησίας του κ. 
Θωμαδάκη Θωμά του 
Ευστρατίου  

 

 

      Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα  02  Ιουνίου 2013, ημέρα  Τρίτη 
και ώρα 13.00, συνήλθε σε  συνεδρίαση η Eπιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  
Δράμας, υπό  την Προεδρία του Προέδρου της κ. Κυριάκου Χαρακίδη – Δημάρχου 
Δράμας και μετά από την 37088/02-05-2013 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 εννέα (9) μελών, 
βρέθηκαν παρόντα επτά (7) 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 του Συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου  Δράμας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.    

 

      

      
      
 

1. Χαρακίδης Κυριάκος 
2. Ρεμόντης Θεμιστοκλής 
3. Ετόγλου Ιωάννης (αναπληρωματικός Μλεκάνης Μιχαήλ) 
4. Γρηγορίου Κυριάκος 
5. Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
6. Χατζηγιάννης Αναστάσιος  

7. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος 

1. Φουτσιτζής  Χρήστος  
2. Κάργας  Γεώργιος 
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     Ο  κ. Πρόεδρος εισάγοντας το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει  
στα  μέλη  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το υπ΄ αριθ.  33195/06-06-2013 
έγγραφο του γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, 
σχετικά με την ανάκληση άδειας 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 την με αριθμό 32895/05-06-2013 αίτηση του κ. Θωμαδάκη 
Θωμά του Ευστρατίου, προτείνεται η ανάκληση της 22338/21-03-2012 από 23/03-
2012 (37/2012) άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, «Καφενείο», λόγω διακοπής της δραστηριότητας του αυτής.  
     Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  Δήμου Δράμας,  μετά από συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων. 
     Έλαβε γνώση της αίτησης   
     Είδε  τις  διατάξεις   του άρθρου 80 του Ν. 3463/8-06-2006 (ΦΕΚ 114 Α - 
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) , και των άρθρων 73 και 75  του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /7-06-2010), την 32895/05-06-2013 αίτηση και το 33195/06-
06-2013  έγγραφο της υπηρεσίας 

        

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       ο μ ό φ ω ν α 
 
  Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 22338/21-03-2012 από 23/03-2012 (37/2012) 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, του 
κ. Θωμαδάκη Θωμά του Ευστρατίου, για το κατάστημά του «Καφενείο», λόγω 
διακοπής της δραστηριότητας, όπως αναφέρεται στην με αριθμό 32895/05-06-
2013  αίτησή του. 
 

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