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«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ » 

 
 (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) 

 
ΠΡΟΣ 

Τα µέλη 
 

 
κ. Ρεµόντη Θεµιστοκλή 
κ. Φουτσιτζή Χρήστο  
κ. Μλεκάνη Μιχαήλ  
κ. Γρηγορίου Κυριάκο  
κ. Χρυσοχοίδη Ελευθέριο 
κ. Κάργα Γεώργιο 
κ. Χατζηγιάννη Αναστάσιο 
κ. Παπαεµµανουήλ Γρηγόριο 

 
 

Καλείστε να προσέλθετε στη 3η δηµόσια συνεδρίαση του έτους 2014 της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 
14η  του µηνός Μαρτίου έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π. µ. 
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνηµµένα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ Α' 87). 
 
Θέµα 1ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα  
ιδιοκτησίας του κ. Αθανασιάδη Θεοδώρου του Βασιλείου, που βρίσκεται στη 
Τ.Κ. Μικροχωρίου ,λόγω διακοπής δραστηριότητας και µη λειτουργίας του 
καταστήµατος του. 
Θέµα 2ο: Ανάκληση άδειας και ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος 
«καφετέρια - αναψυκτήριο» ιδιοκτησίας του κ. Αθανασιάδη Θεοδώρου του 
Βασιλείου, που βρίσκεται στη Τ.Κ. Μικροχωρίου, λόγω διακοπής της 
δραστηριότητας. 
Θέµα 3ο: Ανάκληση άδειας και ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος 
«επιχείρηση αναψυχής – επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και 
διάθεσης πρόχειρου γεύµατος» ιδιοκτησίας του κ. Καραγκιόζη Κωνσταντίνου 
του Γεωργίου, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 813 της ∆.Κ. ∆ράµας και επί της οδού 
Πατριάρχου ∆ιονυσίου 13, λόγω διακοπής δραστηριότητας. 
Θέµα 4ο: Γνωµοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών 
σε δηµόσια λατοµική έκταση 41,91195 στρ. στη θέση «Ράχη», στην περιοχή 
της ∆.Κ. Ξηροποτάµου στον αιτούντα κ. ΦΩΤΙΑ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΙΟ. 



Θέµα 5ο: Γνωµοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών 
σε δηµόσια λατοµική έκταση 49,92604 στρ. στη θέση «Ράχη», στην περιοχή 
της ∆.Κ. Ξηροποτάµου στον αιτούντα κ. ΦΩΤΙΑ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΙΟ. 
Θέµα 6ο: Γνωµοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών 
σε δηµόσια λατοµική έκταση 98,2825 στρ. στη θέση «Ράχη», στην περιοχή 
της ∆.Κ. Ξηροποτάµου στον αιτούντα κ. ΦΩΤΙΑ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΙΟ. 
Θέµα 7ο: Γνωµοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών 
σε δηµόσια λατοµική έκταση 99,998 στρ. στη θέση «Ράχη», στην περιοχή της 
∆.Κ. Ξηροποτάµου στον αιτούντα κ. ΦΩΤΙΑ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΙΟ. 
Θέµα 8ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής µε παράταση ωραρίου έως 
τις 03:00 για ένα (01) έτος, για το κατάστηµα «Καφενείο – Μπαρ» ιδιοκτησίας 
της κ. Βεντουλίδου ∆έσποινας του Αναστασίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. 
Μικροχωρίου. 
 
 
 
 

 
 

Ο Πρόεδρος  
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
 

                                                Χαρακίδης  Κυριάκος 
                                       ∆ήµαρχος ∆ράµας 

 
 
 

 

 

 


