ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ

Αριθ.Αποφ 51/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 3ο Πρακτικό της συνεδρίασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου ∆ράµας
την 14-3-2014

Στη ∆ράµα, σήµερα, την 14η του µηνός Μαρτίου 2014 ,ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 11.00 π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ∆. ∆ράµας, ύστερα από την
15252/11-3-2014 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Απουσία του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κ.
Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γρηγορίου Κυριάκος
Κάργας Γεώργιος
Μλεκάνης Μιχαήλ
Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος
Ρεµόντης Θεµιστοκλής
Χατζηγιάννης Αναστάσιος
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Χαρακίδης Κυριάκος
Φουτσιτζής Χρήστος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα,
υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών.
κ. ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Πριν την έναρξη της συζήτησης για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης έχει
προκύψει το θέµα: Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος µε
υπ΄αριθµ. 50717/27-08-2013 από 05/09/2013 (094/2013) κατάστηµα Κ.Υ.Ε.
«επιχείρηση αναψυχής» ιδιοκτησίας της κ. Χατζηµιχαήλ Παντελίτσας του
Αναστασίου που βρίσκεται στη ∆.Κ. ∆ράµας επί της οδού Πλ. Ελευθερίας 33,
λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων για αυθαίρετες κατασκευές το οποίο κατά
την κρίση µου πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά
Η Ε.Π.Ζ. αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του αντιπροέδρου,
 την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην
ηµερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά: Ανάκληση άδειας ίδρυσης &
λειτουργίας καταστήµατος µε υπ΄αριθµ. 50717/27-08-2013 από 05/09/2013
(094/2013) κατάστηµα Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση αναψυχής» ιδιοκτησίας της κ.
Χατζηµιχαήλ Παντελίτσας του Αναστασίου που βρίσκεται στη ∆.Κ. ∆ράµας επί
της οδού Πλ. Ελευθερίας 33, λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων για
αυθαίρετες κατασκευές , λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.
Θέµα 1ο (έκτακτο) Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας
καταστήµατος µε υπ΄αριθµ. 50717/27-08-2013 από 05/09/2013 (094/2013)
κατάστηµα Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση αναψυχής» ιδιοκτησίας της κ.
Χατζηµιχαήλ Παντελίτσας του Αναστασίου που βρίσκεται στη ∆.Κ.
∆ράµας επί της οδού Πλ. Ελευθερίας 33, λόγω πολεοδοµικών
παραβάσεων για αυθαίρετες κατασκευές.
Ο προεδρεύων εισηγούµενος το 1ο (έκτακτο) θέµα που προστέθηκε στην
ηµερήσια διάταξη, αναβληθέν από προηγούµενη συνεδρίαση παρουσιάζει
στα
µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ.510/12-3-2014 έγγραφο του
Τµήµατος Ελέγχου Κατασκευών της ∆ιεύθυνσης ∆όµησης ∆. ∆ράµας σχετικά
µε την Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος µε
υπ΄αριθµ. 50717/27-08-2013 από 05/09/2013 (094/2013) κατάστηµα Κ.Υ.Ε.
«επιχείρηση αναψυχής» ιδιοκτησίας της κ. Χατζηµιχαήλ Παντελίτσας
του Αναστασίου που βρίσκεται στη ∆.Κ. ∆ράµας επί της οδού Πλ.
Ελευθερίας 33, λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων για αυθαίρετες
κατασκευές µε το οποίο µας στάλθηκε απόσπασµα του 1ου πρακτικού
συνεδρίασης του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ σχετικά µε την εκδίκαση της Ένστασης της κ.
Χατζηµιχαήλ Παντελίτσας. κατά της 27/13 Έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτου το
οποίο αποφάσισε οµόφωνα τα εξής:
Απορρίπτει τις αιτιάσεις της προσφεύγουσας, δέχεται την δήλωση αποδοχής
των προστίµων και επιβάλλει αυτά όπως υπολογίζονται στην 27/2013 Έκθεση
αυτοψίας αυθαιρέτου της ∆/νσης ∆όµησης – Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών –
∆ήµου ∆ράµας. µειωµένα κατά 30% σύµφωνα µε το άρθρο 23 Ν. 2300/95.
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων παρουσίασε στα µέλη την αριθµ. πρωτ.
16043/14-3-2014 αίτηση της Χατζηµιχαήλ Παντελίτσας µε την οποία ζητά την
αναβολή της συζήτησης του θέµατός της για 10 ηµέρες επειδή µόλις
παρέλαβε την απόφαση του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ και προτίθεται να προσαρµόσει το
κατάστηµα της σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση αυτού.
Η Επιτροπή Ποιότητας ζωής αφού έλαβε γνώση των δικαιολογητικών και της
εισήγησης της υπηρεσίας µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
Αποφασίζει

οµόφωνα

1. την εκ νέου αναβολή του θέµατος προς συζήτηση για 10 ηµέρες ,ώστε
η κ. Χατζηµιχαήλ Παντελίτσα του Αναστασίου να προσαρµόσει το
κατάστηµα της «επιχείρηση αναψυχής» που βρίσκεται στη ∆.Κ. ∆ράµας επί
της οδού Πλ. Ελευθερίας 33 σύµφωνα µε την απόφαση του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ .

2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο
∆ράµας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 51/2014.

Ο πρόεδρος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Η Ειδική Γραµµατέας
∆έσποινα Σιδηροπούλου

Τα µέλη

