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ΘΕΜΑ:  
 

Επανεξέταση απόφασης για 
ανάκληση προέγκρισης ί-
δρυσης καταστήματος υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος 
του Βικελίδη Παναγιώτη 
του Γεωργίου 

 

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 25η Μαΐου 2015, ημέρα  Δευτέρα 
και ώρα 10.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δ. Δράμας, μετά από 
την 20984/21-05-2015 γραπτή πρόσκλησή του Προέδρου της, Χριστόδουλου Μαμσάκου, 
Δημάρχου Δράμας, που δόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, με αποδεικτικό και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  
Α/7-6-2010). Απουσία του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προήδρευσε ο αντι-
πρόεδρος αυτής κ. Ηλιόπουλος Στέργιος. 
       Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν πα-
ρόντα 5 μέλη: 

 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Σιδηρόπουλος Δημήτριος 
2. Τερζής Ανέστης 
3. Τσεπίλης Γεώργιος 
4. Ηλιόπουλος Στέργιος 
5. Καλφόπουλος Ευάγγελος 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1) Μαμσάκος Χριστόδουλος 
2) Μωϋσιάδης Αριστέιδης 
3) Ρεμόντη Σταμάτιο 
4) Ρεμόντη Θεμιστοκλή 

 
 

Με την παρουσία και της Μαχαιρίδου Σοφίας, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, 
γραμματέως  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο κ. Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συ-
νεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης . 
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρέθηκε και ο κ. Ε. Αρβανιτίδης κατά τη 
συζήτηση του 7ου θέματος.  
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Ο προεδρεύων κος Ηλιόπουλος Στέργιος, αντιπρόεδρος της επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής, εισάγοντας το 6Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα μέλη  της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το αριθμ. πρωτ. 18874/08-05-2015 έγγραφο του γραφείου 
Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς τμήματος 
Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας, σχετικά με την τροποποίηση της 143/2014 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος - Βικελίδη Παναγιώτη» και καλεί αυτά να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο της υπη-
ρεσίας, έχει όπως παρακάτω: 

 

ΣΧΕΤ:   
(α) η υπ’ αρ. 64676/03/12/2014 αίτηση του κ. Βικελίδη Παναγιώτη του Γεωργίου.  
(β) άρθρο 80 του Ν. 3463/2006 
(γ) άρθρο 73 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010). 
 

Παρακαλούμε να επανεξετάσετε την απόφαση 143/2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής λό-
γω εκ παραδρομής λάθους στο αποφασιστικό μέρος. 
 Ως εκ τούτου παρακαλούμε να ανακαλέσετε την υπ΄αριθμ. 64/10-11-2014 απόφαση προέγκρι-
σης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, που χορηγήθηκε στον Βικελίδη Παναγιώτη 
του Γεωργίου, εκπρόσωπο της εταιρίας «ΜΙΚΡΟΣ ΜΥΛΟΣ ΑΒΕΕ», για την ίδρυση καταστήματος 
«επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (πρατήριο άρτου – πρατήριο γάλακτος και ειδών 
ζαχαροπλαστικής) - Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης προχείρου γεύματος» που 
βρίσκεται στο Ο.Τ. 459 της Δ.Κ. Δράμας και επί της οδού Εθνικής Αμύνης 31.  
 

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 εν-
διαφερομένου, το έγγραφο της υπηρεσίας και την πρόταση του προέδρου 
 
 

      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο μ ό φ ω ν α 
 
 

 Τροποποιεί  την υπ’ αριθμ. 143/2014 απόφασης Ποιότητας Ζωής, με θέμα 
«Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος - Βικε-
λίδη Παναγιώτη» ως προς τα στοιχεία της ανακληθείσας άδειας καθώς και του τέως 
δικαιούχου αυτής, από τα λανθασμένα, «υπ’ αριθμ. 20818/20-04-2007 από 09-05-2007 
(063/2007) άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Οπωρολαχανοπωλείο», που λειτουρ-
γούσε από τον κ. Χατζηαθανασίου Αλέξανδρου του Παντελή, επί της οδού Ηπείρου 15, κατόπιν 
της υπ’ αριθμ. 60025/11-11-2014 αίτησης του ενδιαφερομένου, λόγω διακοπής δραστηριότη-

τας» στα ορθά και ανακαλεί την υπ’αριθμ. 64/10-11-2014 προέγκρισης του Συμ-
βουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, που χορηγήθηκε στον Βικελίδη Πανα-
γιώτη του Γεωργίου, εκπρόσωπο της εταιρίας «ΜΙΚΡΟΣ ΜΥΛΟΣ ΑΒΕΕ», για την ί-
δρυση καταστήματος «Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (πρατήριο 
άρτου – πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής) – Επιχείρηση μαζικής εστία-
σης παρασκευής και διάθεσης προχείρου γεύματος λόγω διακοπής δραστηριότητας.   

 
 

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