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ΘΕΜΑ: 
 

Ανάκληση προέγκρισης 

καταστήματος 

υγειονομικού 

ενδιαφέροντος –

Ραβίκαλης Πέτρος 

 

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 21 Ιουλίου 2016, ημέρα  
Πέμπτη και ώρα 12.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δ. 
Δράμας, μετά από την 27318/18-07-2016 γραπτή πρόσκλησή του Προέδρου της, 
Χριστόδουλου Μαμσάκου, Δημάρχου Δράμας, που γνωστοποιήθηκε στα μέλη της 
Επιτροπής και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.  
3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010).  

 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, 

βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη: 
 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 
1. Σιδηρόπουλος Δημήτριος  
2. Τερζής Ανέστης  
3. Μωυσιάδης Αριστείδης, 
4. Χατζηγιάννης Αναστάσιος ως αναπληρωματικό μέλος του Τσεπίλη Γεώργιου 
5. Ηλιόπουλος Στέργιος 

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
 

1. Μαμσάκος Χριστόδουλος 
2. Ρεμόντης Σταμάτιος  
3. Καλφόπουλος Ευάγγελος  
4. Ρεμόντης Θεμιστοκλής 

 
 

 
Με την παρουσία και της Τσιπουρίδου Αγγελικής, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, 
γραμματέως  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο  πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
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Ο Αντιπρόεδρος, εισάγοντας το 2Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα  

μέλη  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 26365/12-07-2016  έγγραφο του 

Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης σχετικά με την ανάκληση 

προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, του κ. Ραβίκαλη Πέτρου του 

Κων/νου και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά.  

Το έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω:  

«ΣΧΕΤ:   

(α) η  υπ’ αρ. 26300/11-07-2016 αίτηση του κ. Ραβίκαλη Πέτρου του Κων/νου.               

(β) η υπ’ αρ. 43/2016 προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος.  

(γ) άρθρο 80 του Ν. 3463/2006 

(δ) άρθρο 73 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010). 

  

 

        Σας γνωρίζουμε ότι ο κ. Ραβίκαλης Πέτρος του Κων/νου, κατέθεσε στην 

υπηρεσία μας την υπ’ αριθμ. 26304/11-07-2016 αίτηση την οποία σας διαβιβάζουμε 

συνημμένα με την οποία ζήτησε την ανάκληση της υπ’αριθμ. 43/2016 απόφασης του 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας για προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που του χορηγήθηκε, επειδή δεν 

επιθυμεί πλέον την ίδρυση αυτού του είδους του καταστήματος.  

      Κατόπιν τούτου σας παρακαλούμε να ανακαλέσετε την προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Ραβίκαλη Πέτρου του Κων/νου 

που αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2016 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής 
Κοινότητας Δράμας..»  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας 

υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 73 του Ν.3852/10, την αίτηση του ενδιαφερομένου και το 

έγγραφο της υπηρεσίας. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 
 

Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 43/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Δράμας, αποκλειστικά και μόνο σε ότι αφορά στην χορήγηση προέγκρισης στον 

κ. Ραβίκαλη Πέτρος του Κων/νου για την ίδρυση καταστήματος «Επιχείρηση αναψυχής» 

στο Ο.Τ. 463 της Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Ηπείρου 16».  

 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας. 
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