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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 6η δηµόσια συνεδρίαση του έτους 2014 της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 
15η  του µηνός Ιουλίου έτους 2014, ηµέρα Τρίτη 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: Λειτουργία Παιδότοπου χωρίς άδεια  εντός του πάρκου των   
  Κοµνηνών στη ∆.Κ. ∆ράµας , επί της οδού Ευξ. Πόντου , χωρίς 
  την προβλεπόµενη από τον νόµο αδεία ίδρυσης και           
  λειτουργίας  
Θέµα  2ο : Λειτουργία Παιδότοπου χωρίς την προαπαιτούµενη βεβαίωση 
 του αναγνωρισµένου φορέα ( ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) για την διασφάλιση 
 των προτύπων ασφάλειας των εξοπλισµών , ιδιοκτησίας του 
 Γεωργιάδη ∆ηµήτριου του Ευσταθίου , που βρίσκεται στο Ο.Τ. 816 
 της ∆.Κ. ∆ράµας επι της οδού Αναστασίου Μακρή 1 µε την 
 επωνυµία << KIDS CLUB >>. 
Θέµα  3ο : Λειτουργία Παιδότοπου χωρίς την προαπαιτούµενη βεβαίωση 
 του αναγνωρισµένου φορέα ( ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) για την διασφάλιση 
 των προτύπων ασφάλειας των εξοπλισµών , ιδιοκτησίας της 
 ∆αφνάκη Γιάννας – Μαρτίνας- Μαρίας  του Ιωάννη , που 
 βρίσκεται στο Ο.Τ. 471 της ∆.Κ. ∆ράµας επι της οδού Εθνικής 
 Αµύνης 63 µε την επωνυµία << ΠΑΙΧΝΙ∆ΟΥΠΟΛΗ >>. 



Θέµα  4ο  : Χορήγηση  άδειας λειτουργίας µουσικής µε παράταση ωραρίου έως 
 τις  03:00 για την διάρκεια εως 31/12/2014, στον  Ιωαννίδη Ιωάννη του 
 Μιχαήλ, για  το  κατάστηµά του «Καφετέρια» που βρίσκεται στην Τ.Κ.  
 Μαυροβάτου ∆ράµας . 
Θέµα  5ο  : Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
   « οβελιστήριο » ιδιοκτησίας της κ. Τασούδη Παναγιώτας του 
 Χριστοδούλου, το οποίο λειτουργεί στη ∆ράµα επί των οδών  ∆ιάκου & 
 Σµύρνης 32, επειδή µέχρι  σήµερα η εν λόγω αναφερόµενη δεν 
 προσκόµισε στην υπηρεσία µας έγγραφο άδειας δηµόσιας εκτέλεσης 
 µουσικής από Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικής 
 Ιδιοκτησίας. 
Θέµα  6ο  : Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
   « οβελιστήριο » ιδιοκτησίας του κ. Μαχαιρίδη Γρηγορίου του 
 Θεοδώρου, το οποίο λειτουργεί στη ∆ράµα επί των οδών Κορυτσάς & 
 Αν. Μακρή 42, επειδή µέχρι  σήµερα η εν λόγω αναφερόµενη δεν 
 προσκόµισε στην υπηρεσία µας έγγραφο άδειας δηµόσιας εκτέλεσης 
 µουσικής από Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικής 
 Ιδιοκτησίας. 
Θέµα 7ο: Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού 
 ενδιαφέροντος . << Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και             
  προσφοράς πλήρους γεύµατος – επιχείρηση αναψυχής  >> που 
 βρίσκεται στην ∆.Κ. ∆ράµας επί της οδού Εθν. Αµύνης 49  ιδιοκτησίας 
 του κ. Παπαδηµητρίου Ευάγγελου  του Εµµανουήλ . 
Θέµα 8ο: Χορήγηση  άδειας λειτουργίας µουσικής µε παράταση ωραρίου έως 
 τις 31/12/2014  καθηµερινά µέχρι την 03:00, στον  Καζαντζίδη Σάββα  
  του Γεωργίου , για  το  κατάστηµά του «Καφενείο - οβελιστήριο» που 
 βρίσκεται στην Τ.Κ. Μυλοποτάµου 
Θέµα 9ο: Γνωµοδότηση για τη µίσθωση κατόπιν δηµοπρασίας δηµόσιου 
 λατοµείου µαρµάρου έκτασης 94,293 στρ. στη θέση << Αετοφωλιές >> 
 της ∆.Κ. Ξηροποτάµου από την εταιρεία << ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ Α.Ε. >> 
Θέµα 10ο: Γνωµοδότηση για τη µίσθωση κατόπιν δηµοπρασίας δηµόσιου 
 λατοµείου µαρµάρου έκτασης 99,757 στρ. στη θέση << Καρυδιά >>  της
  ∆.Κ. Ξηροποτάµου από την εταιρεία << DOLCISSIMO & ΣΙΑ Ο.Ε.>> 
Θέµα 11ο: Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού 
 ενδιαφέροντος . << Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών -  επιχείρηση 
 αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών – 
 επιχείρηση αναψυχής >>  ( ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ) που  βρίσκεται στο Ο.Τ. 33 
 ∆.Κ. ∆ράµας επί των οδών  Βενιζέλου & Κουντουριώτου   ιδιοκτησίας 
 του κ. Παπά  Αναστάσιου  του Νικολάου . 
Θέµα 12ο: Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού 
 ενδιαφέροντος . << Επιχείρηση αναψυχής -  επιχείρηση  µαζικής 
 εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος >>  που 
 βρίσκεται στο Ο.Τ. 312  ∆.Κ. ∆ράµας επί της οδού  Κάσσου 21 
 ιδιοκτησίας  της  κ. Σεµίζη Παναγιώτας του ∆ηµητρίου .  
Θέµα 13ο: Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού 
 ενδιαφέροντος . << παντοπολείο >>  που  βρίσκεται στον Καλό
  Αγρό της   ∆.Κ. ∆ράµας ιδιοκτησίας της  κ. Τσιαµάκη Φωτεινής του 
  Ιωάννη.  
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 



 
 

                                                           Χαρακίδης  Κυριάκος 
                                               ∆ήµαρχος ∆ράµας 

 
 

 


