ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. ∆/νση : BEΡΜΙΟΥ 2 & 1Ης ΙΟΥΛΙΟΥ
Ταχ. Κώδικας : 66 100 ∆ΡΑΜΑ

∆ράµα : 11 -6-2014
Αρ. Πρωτ. : 31624

«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 5η δηµόσια συνεδρίαση του έτους 2014 της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 17η του µηνός
Ιουνίου έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 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 ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος . << Στεγασµένο Κέντρο διασκέδασης µε Συγκρότηση
Οβελιστηρίου >> που βρίσκεται στην ∆.Κ. ∆ράµας 1313 αγροτεµάχιο
( περιοχή Αµπελόκηποι ) ιδιοκτησίας κ. Ευτυχίδη Βαρθολοµαίου του Ανδρέα .
Θέµα 2ο: Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος << αναψυκτήριο – υπαίθριος παιδότοπος >> που βρίσκεται
στο 4ο χλµ. Ε.Ο. ∆ράµας – Θες/κης τ.κ. 66100 ∆ράµα ιδιοκτησίας ∆ερµεντζή
Ιωάννη του Γωργίου εκπρόσωπο της << Ι. ∆ερµεντζής Ε.Ε. >> .
Θέµα 3ο: Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αµιγούς επιχείρησης παιδότοπου
που βρίσκεται στο Ο.Τ. 316 στη ∆ράµα επί της οδού Προύσης 17
ιδιοκτησίας της κ. Στρατέλλου Σταυρούλας του Εµµανουήλ η οποία ζήτησε
την ανάκληση της υπ’ αριθµ. 50455/10-10-2008 από 31/12/2008 (157/2008)
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αµιγούς επιχείρησης παιδότοπου.
Θέµα 4ο: Ανάκληση άδειας και ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος «επιχείρηση
µαζικής εστίασης και χώροι αναψυχής – επιχείρηση αναψυχής και
προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών >> που βρίσκεται
επί της 19ης Μαΐου 7-9 ιδιοκτησίας της κ. Dervishi Kristina του Kalem η
οποία ζήτησε την ανάκληση της υπ’ αριθµ. 59187/02-10-2013 από

03/10/2013 (111/2013) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Θέµα 5ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής µε παράταση ωραρίου έως τις
02:00 για ένα (01) έτος, στην Μπουνταγκίδου Ανέτα του Ηρακλή, για το
κατάστηµά του «Καφενείο» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μυλοποτάµου

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Χαρακίδης Κυριάκος
∆ήµαρχος ∆ράµας

