ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ

Αριθ.Αποφ 6/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 1ο Πρακτικό της συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου ∆ράµας
την 13-1-2014

Θέµα 6ο: Έκθεση Πεπραγµένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους
2013.
Στη ∆ράµα, σήµερα, την 13η του µηνός Ιανουαρίου 2014 ,ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 13.00 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας
συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ∆. ∆ράµας, ύστερα
από την 928/8-1-2014 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Απουσία του Προέδρου και του Αντιπροεδρου κ. Παπαεµµανουήλ Γρηγόριου.
στη συνεδρίαση προήδρευσε ο κ. Ρεµόντης Θέµις.
Ο κ. Γρηγορίου Κυριάκος ενηµέρωσε έγκαιρα για την απουσία του. Έτσι
κλήθηκε και παρευρέθει ο κ. Ετόγλου Ιωάννης.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Χαρακίδης Κυριάκος
Ετόγλου Ιωάννης
Κάργας Γεώργιος
Μλεκάνης Μιχαήλ
Ρεµόντης Θεµιστοκλής
Φουτσιτζής Χρήστος
Χατζηγιάννης Αναστάσιος
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος

Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆.
∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών.
Ο προεδρεύων εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, λέει τα
εξής :
Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων στους τοµείς αρµοδιότητάς
της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δηµοτικό συµβούλιο.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε
υπόψη της την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 , µετά από συζήτηση
και ανταλλαγή απόψεων
Αποφασίζει

οµόφωνα

1. Συντάσσει την Έκθεση πεπραγµένων για το έτος 2013 η οποία έχει ως
εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ
Η παρούσα Έκθεση πεπραγµένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής για το έτος 2013, ανά τοµέα αρµοδιότητάς της, ως εξής:
Άδειες καταστηµάτων- λειτουργίας µουσικής
i. Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρµόδια, µε την επιφύλαξη του άρθρου 83 του
Ν.3852/2010,

για

τη

χορήγηση

προέγκρισης

ίδρυσης

καταστηµάτων

και

επιχειρήσεων µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διεξήγαγε σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς
(Πολεοδοµική Υπηρεσία, Αστυνοµική Αρχή κλπ) ελέγχους προκειµένου να εξετάσει,
εάν η λειτουργία των καταστηµάτων ή επιχειρήσεων για τα οποία αιτήθηκαν άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας οι δικαιούχοι, είναι συµβατή µε την ισχύουσα νοµοθεσία που
διέπει τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού
περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών
περιοχών και των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, την αισθητική την
φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.
Κατόπιν των παραπάνω ελέγχων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι
αποφάσεις επί του θέµατος:
1.Απόφαση υπ’ αριθ. 8/2013 µε θέµα : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Αναψυχής (καφενείο στο Ο.Τ. 21 της Τ.
Κ. Μαυροβάτου ∆ράµας ,ιδιοκτησίας Συµεωνίδη Κων/νου του Θεοδόσιου.
2.Απόφαση υπ’ αριθ. 10/2013 µε θέµα : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Αναψυχής (κυλικείο)» στο υπ’ αριθµ. 97
αγροτεµάχιο της Τ.Κ.Μικροχωρίου ∆ράµας ιδιοκτησίας Τσιγγίζη Θεόδωρου του
Αναστασίου.
3.Απόφαση υπ’ αριθ. 36/2013 µε θέµα : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίµων
και ποτών» στο Ο.Τ. 12, του υπ΄αριθµ. 69 οικοπέδου, της Τ.Κ. Μικροχωρίου
ιδιοκτησίας Παναγιωτίδου Χριστίνας του Παναγιώτη.
4.Απόφαση υπ’ αριθ. 65/2013 µε θέµα : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Κρεοπωλείο» στη Τ.Κ. Μαυροβάτου, ιδιοκτησίας του κ.
Καλατζίδη Σπυρίδωνα του Βαρύτιµου.
5.Απόφαση υπ’ αριθ. 70/2013 µε θέµα : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Καφενείο» που βρίσκεται στη Τ.Κ. Μυλοποτάµου
ιδιοκτησίας του κ. Αποστολίδη Λουκά του Σάββα.
6.Απόφαση υπ’ αριθ. 80/2013 µε θέµα : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος στα υπ΄αριθµ. 1060 &1061 αγροτεµάχια αγροκτήµατος
Τ.Κ. Καλλιφύτου ιδιοκτησίας του κ. Χατζηανδρέου Αθανασίου του Ερυπίδη.
7.Απόφαση υπ’ αριθ. 88/2013 µε θέµα : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση αναψυχής» στο Ο.Τ. 21 της Τ.Κ.
Μικροχωρίου του ∆ήµου ∆ράµας ιδιοκτησίας Παϊραµίδη Επαµεινώνδα του
Χαράλαµπου.

ii. Ανάκληση/οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστηµάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων
αρµοδιότητας του δήµου.
Έπειτα από τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε
ορισµένα καταστήµατα, οι οποίες αποτελούν λόγο ανάκλησης ή οριστικής αφαίρεσης
των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των εν λόγω καταστηµάτων.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την ανάκληση ή/και οριστική αφαίρεση των
καταστηµάτων που δεν πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις λειτουργίας τους, ή που
ζήτησαν µε αίτησή τους την ανάκληση της αδείας τους , έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:
1. Απόφαση υπ’ αριθ. 9/2013 µε Θέµα: Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο για αποκλειστική διανοµή
φαγητών κατ’ οίκον» ιδιοκτησίας Ηλίεβα Σιλβάνα του Νικολάεβα εφόσον η
ενδιαφερόµενη το ζήτησε µε αίτησή της διότι έχει προχωρήσει σε διακοπή
δραστηριότητας.
2. Απόφαση υπ’ αριθ. 11/2013 µε Θέµα : Ανάκληση της υπ’ αριθµ. 26266/18-042012 από 02/05/2012 (49/2012) άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Παντοπωλείο – Κατάστηµα ξηρών καρπών &
ζαχαρωδών προϊόντων»,το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ.15αΑ της ∆,Κ. ∆ράµας,
Αγίας Σοφίας και 19ης Μαΐου του κ. Καλαϊζίδη Ιωάννη του Αλεξάνδρου εφόσον ο
ενδιαφερόµενος το ζήτησε µε αίτησή του διότι έχει προχωρήσει σε διακοπή
δραστηριότητας.
3. Απόφαση υπ’ αριθ 14/2013 µε Θέµα: Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Καφενείο – Ζαχαροπλαστείο χωρίς
εργαστήριο» της Στάϊκου Λουκίας – Νεκταρίας εφόσον η ενδιαφερόµενη το ζήτησε
µε αίτησή της διότι έχει προχωρήσει σε διακοπή δραστηριότητας.
4. Απόφαση υπ’ αριθ. 21/2013 µε Θέµα : Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Καφενείο -Μπαρ» στο Ο.Τ. 457 στη
∆ράµα ιδιοκτησίας του Ρεµόντη Σάββα του Θεµιστοκλή εφόσον ο ενδιαφερόµενος το
ζήτησε µε αίτησή του λόγω διακοπής δραστηριότητας.
5. Απόφαση υπ’ αριθ. 24/2013
µε Θέµα: Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Καφενείο» στη ∆.Κ. ∆ράµας επί της
οδού Εθν. Αµύνης 56 ιδιοκτησίας Σιµόπουλου Θεόδωρου επειδή ότι ο εν λόγω
ενδιαφερόµενος δεν κατέθεσε στην υπηρεσία αίτηση για τη χορήγηση της άδειας
λειτουργίας και επειδή παρήλθε το χρονικό διάστηµα ισχύος της προέγκρισης και
δεν ζητήθηκε παράταση αυτής, προκειµένου να καταθέσει αίτηση µε τα
προβλεπόµενα από το νόµο δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας.
6. Απόφαση υπ’ αριθ.
25/2013 µε Θέµα: Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Αποθήκη ποτών χονδρικού εµπορίου»
στη ∆ .Κ. Ξηροποτάµου ιδιοκτησίας ∆εβρίκη Κωνσταντίνου του Άγγελου επειδή ότι ο
εν λόγω ενδιαφερόµενος δεν κατέθεσε στην υπηρεσία αίτηση για τη χορήγηση της
άδειας λειτουργίας
και επειδή παρήλθε το χρονικό διάστηµα
ισχύος της
προέγκρισης και δεν ζητήθηκε παράταση αυτής, προκειµένου να καταθέσει αίτηση µε
τα προβλεπόµενα από το νόµο δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας.

7. Απόφαση υπ’ αριθ.
27/2013 µε Θέµα : Ανάκληση άδειας ίδρυσης &
λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Καφενείο - Ψητοπωλείο»
ιδιοκτησίας Καλτσίδου Σοφίας του Κοσµά εφόσον το ζήτησε η ίδια µε αίτηση της
λόγω διακοπής δραστηριότητας.
8. Απόφαση υπ’ αριθ. 31/2013 µε θέµα : Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήµατος Καφετέρια-Ζαχαροπλαστείο-Αναψυκτήριο «Υ∆ΡΑΜΑ» ιδιοκτησίας της
«Αθανάσιος Πάππος & Υιός Ε.Π.Ε.» που βρίσκεται στη ∆ράµα επί της περιοχής
Αγ. Βαρβάρας λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων.
9. Απόφαση υπ’ αριθ. 38/2013 µε θέµα : Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Αυγοπωλείο - Παντοπωλείο», που
βρίσκεται στη ∆.Κ. ∆ράµας και επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 60 ιδιοκτησίας κ.
Χατζηνικολάου Παναγιώτη του Κωνσταντίου εφόσον ο ενδιαφερόµενος το ζήτησε µε
αίτησή του λόγω διακοπής δραστηριότητας.
10. Απόφαση υπ’ αριθ. 61/2013 µε θέµα : Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Καφενείο» ιδιοκτησίας κ. Θωµαδάκη
Θωµά του Ευστρατίου εφόσον ο ενδιαφερόµενος το ζήτησε µε αίτησή του λόγω
διακοπής δραστηριότητας.
11. Απόφαση υπ’ αριθ. 64/2013 µε θέµα : Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Κέντρο ∆ιασκέδασης µε συγκρότηση
Μπαρ» µε την επωνυµία (LONG), ιδιοκτησίας της «Ι. Τσακίρης – Ε. Ελευθεριάδης &
ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται στο επί της οδού 19ης Μαΐου στη ∆ράµα δεν προσκόµισε
στην υπηρεσία την απαιτούµενη άδεια της Α.Ε.Π.Ι. για τη δηµόσια εκτέλεση µουσικής
Α.Ε.Π.Ι.
12.Απόφαση υπ’ αριθ.
66/2013 µε θέµα : Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής
διάθεσης τροφίµων και ποτών» στη Νέα Αµισό και επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας 46
ιδιοκτησίας της κ. Τοπαλίδου Ελένης του Αναστασίου εφόσον το ζήτησε η ίδια µε
αίτηση της λόγω προβληµάτων υγείας που αντιµετωπίζει.
13. Απόφαση υπ’ αριθ. 69/2013 µε θέµα : Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Καφενείο», στην Τ.Κ. Μυλοποτάµου
ιδιοκτησίας του κ. Καλαντζίδη Κωνσταντίνου του Αχιλλέα εφόσον ο ενδιαφερόµενος το
ζήτησε µε αίτησή του λόγω διακοπής δραστηριότητας.
14. Απόφαση υπ’ αριθ.
75/2013 µε θέµα : Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής
και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος» επί της οδού 19ης Μαΐου 107 ιδιοκτησίας της κ.
Ματσίνη Ιωάννας του Κωνσταντίνου εφόσον το ζήτησε η ίδια µε αίτηση της διότι δεν
επιθυµεί να ασκήσει τη δραστηριότητα αυτή.
15. Απόφαση υπ’ αριθ. 93/2013 µε θέµα : Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση λιανικής και χονδρικής
διάθεσης τροφίµων και ποτών (αποθήκη ποτών – εµφιαλωµένων νερών)» στο
υπ’αριθµ. 2903 αγροτεµάχιο της ∆.Κ. Ξηροποτάµου ιδιοκτησίας ∆εβρίκη Κων/νου
του Αγγέλου διότι δεν επιθυµεί στο εξής την ίδρυση του καταστήµατος µε αυτήν την
δραστηριότητα.
16. Απόφαση υπ’ αριθ. 94/2013 µε θέµα : Ανάκληση άδειας ίδρυση και λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια - Μπαρ» ιδιοκτησίας της

ANGELOVA ADKA του DIMO επειδή δεν επιθυµεί στο εξής την λειτουργία του εν
λόγω καταστήµατος.
17. Απόφαση υπ’ αριθ. 95/2013 µε θέµα : Ανάκληση άδειας ίδρυση και λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Εστιατόριο - Καφετέρια» ιδιοκτησίας
Γεωργιάδη ∆ηµητρίου του Ευσταθίου διότι δεν επιθυµεί στο εξής την λειτουργία του
εν λόγω καταστήµατος.
18. Απόφαση υπ’ αριθ. 96/2013 µε θέµα : Ανάκληση άδειας ίδρυση και λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Οβελιστήριο για περαστικούς πελάτες»
ιδιοκτησίας της Τοπαλίδου Μαρίας του Κυριάκου εφόσον το ζήτησε µε αίτησή της
λόγω διακοπής δραστηριότητας.
19. Απόφαση υπ’ αριθ. 97/2013 µε θέµα : Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος
«επιχείρηση µαζικής εστίασης
παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου γεύµατος και επιχείρηση αναψυχής» στη
∆.Κ. ∆ράµας επί της οδού Γράµµου 14 ιδιοκτησίας Σουλικίδη Ιωάννη του
Αριστείδη διότι δεν κατέθεσε στην υπηρεσία αίτηση για τη χορήγηση της άδειας
λειτουργίας και το χρονικό διάστηµα ισχύος της προέγκρισης µε παράταση
παρήλθε.
20. Απόφαση υπ’ αριθ. 98/2013 µε θέµα : Ανάκληση της υπ’ αριθµ. 37576/11-072013 από 27/07/2013 (84/2011) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «καφενείο» ιδιοκτησίας Ζώνκε Φωτεινή του Αθανασίου
εφόσον η ενδιαφερόµενη το ζήτησε µε αίτησή της επειδή δεν επιθυµεί στο εξής την
λειτουργία του εν λόγω καταστήµατος.
21. Απόφαση υπ’ αριθ. 103/2013 µε θέµα : Ανάκληση της υπ’αριθµ. 71/22-112013 απόφασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας στο µέρος του
χορήγησε στην κ. Θεοχαρίδου Χρυσούλα του Στέργιου προέγκριση ίδρυσης
καταστήµατος «Αποθήκη τροφίµων – ποτών χονδρικού εµπορίου - ∆ιανοµείς» στο
Ο.Τ. 6 της ∆.Κ. ∆ράµας, στη Ν. Σεβάστεια διότι δεν επιθυµεί πλέον την χορήγηση
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος.
iii. Χορήγηση /ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικής.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του 2013 αιτήσεις µαζί µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά προκειµένου να χορηγήσεις άδειες λειτουργίας µουσικής.
Έπειτα από τις σχετικές γνωµοδοτήσεις της Υγειονοµικής Υπηρεσίας η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής προέβη στη λήψη αποφάσεων χορήγησης ή µη των εν λόγω
αδειών, οι οποίες είναι οι εξής:
1. Απόφαση υπ’ αριθ. 15/2013 µε Θέµα: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών
οργάνων επειδή δεν έχει προσκοµιστεί έγγραφη άδεια δηµόσιας εκτέλεσης από
οργανισµό συλλογικής διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων στο κατάστηµα
«Καφετέρια» ιδιοκτησίας του Κιοσσέ Ιωάννη του Κωνστ. που βρίσκεται στη ∆.Κ.
∆ράµας επί της οδού Περικλέους Κάβδα 4.
2.Απόφαση υπ’ αριθ. 16/2013 µε Θέµα: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών
οργάνων επειδή δεν έχει προσκοµιστεί έγγραφη άδεια δηµόσιας εκτέλεσης από
οργανισµό συλλογικής διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων στο κατάστηµα
«Καφενείο» του Θωµαδάκη Θωµά του Ευστρατίου που βρίσκεται στη ∆.Κ. ∆ράµας
επί της οδού 19ης Μαΐου 7-9.
3.Απόφαση υπ’ αριθ. 18/2013 µε Θέµα : Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών
οργάνων επειδή δεν έχει προσκοµιστεί έγγραφη άδεια δηµόσιας εκτέλεσης από

οργανισµό συλλογικής διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων στο κατάστηµα
«Καφενείο» ιδιοκτησίας του Πολυχρονάκη Ανέστη του Αντωνίου που βρίσκεται στη
∆.Κ. ∆ράµας επί της οδού Π. ∆ιονυσίου 29.
4. Απόφαση υπ’ αριθ. 20/2013 µε θέµα: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών
οργάνων επειδή δεν έχει προσκοµιστεί έγγραφη άδεια δηµόσιας εκτέλεσης από
οργανισµό συλλογικής διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων στο κατάστηµα
«Καφετέρια» ιδιοκτησίας της Σαββίδου Αθηνάς του Αλ. που βρίσκεται στη ∆.Κ.
∆ράµας επί της οδού Αµύντα 13.
5.Απόφαση υπ’ αριθ. 22/2013 µε θέµα: Ανάκληση της υπ’ αριθµ. 12684/25-022013 από 22-03-2013 άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα
«Καφετέρια» που βρισκεται στο 1139 Αγροτεµάχιο στην ∆ηµοτική Κοινότητα ∆ράµας
επι της οδού 1ης Ιουλίου ιδιοκτησίας της «Π. Ευθυβούλης – Κ. Τοµπαλίδου & Σία
Ε.Ε.» .
6. Απόφαση υπ’ αριθ. 26/2013 µε θέµα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής µε
παράταση για το κατάστηµά «Καφενείο -Ψητοπωλείο» στην Τ.Κ. Καλού Αγρού
∆ράµας ιδιοκτησίας Κυριακίδου Άννας .
7.Απόφαση υπ’ αριθ.28/2013 µε θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής µε
παράταση για το κατάστηµα «κυλικείο» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαυροβάτου
ιδιοκτησίας ∆αυϊδη Θεόδωρου του Κωνσταντίνου .
8. Απόφαση υπ’ αριθ.32/2013 µε θέµα : (έκτακτο) Χορήγηση άδειας λειτουργίας
µουσικής µε παράταση για το κατάστηµα «επιχείρηση παροχής υπηρεσιώνεπιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο
οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια)» που βρίσκεται στην
Τ.Κ Καλού Αγρού ιδιοκτησίας Σαρηπαυλίδου Μαρίας του Θεολόγου.
9. Απόφαση υπ’ αριθ.37/2013 µε θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής µε
παράταση ωραρίου Παπαδόπουλο Σταύρο του Λαζάρου για το κατάστηµά του
«Καφετέρια», που βρίσκεται στη Τ.Κ. Καλλιφύτου, για (1) ένα έτος.
10. Απόφαση υπ’ αριθ. 50/2013 µε θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής µε
παράταση ωραρίου Λουκά Θεόδωρο του ∆ηµητρίου
για το κατάστηµά του
«Καφενείο – Σνακ Μπαρ», που βρίσκεται στη Τ.Κ. Μοναστηρακίου, για (03) τρία έτη.
11. Απόφαση υπ’ αριθ.62/2013 µε θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής
οργάνων µε παράταση στον Καζαντζίδη Σάββα του Γεωργίου για το κατάστηµά του
«Καφενείο», που βρίσκεται στη Τ.Κ. Μυλοποτάµου.
12. Απόφαση υπ’ αριθ.63/2013 µε θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής µε
παράταση ωραρίου στον Κωνσταντινίδη Γεώργιο του Παύλου εκπρόσωπο της «Γ.
Κωνσταντινίδης – Κ. Νυκτάρης Ο.Ε.» για το κατάστηµα «Ψητοπωλείο», που
βρίσκεται στη Τ.Κ. Καλλιφύτου, για (03) τρία έτη.
13. Απόφαση υπ’ αριθ.72/2013 µε θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής µε
παράταση ωραρίου «Καφετέρια» ιδιοκτησίας του Καµπουρίδη Κωνσταντίνου του
Ιωάννη που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κουδουνίων.
14. Απόφαση υπ’ αριθ.74/2013 µε θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής µε
παράταση ωραρίου «Καφενείο – ψητοπωλείο» (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ) ιδιοκτησίας της
Λιόλιου Μαρίας του Γεωργίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καλλιφύτου.

15. Απόφαση υπ’ αριθ.84/2013 µε θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής µε
παράταση ωραρίου στον Αθανασιάδη Θεόδωρο του Βασιλείου για το κατάστηµά του
που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μικροχωρίου.
16. Απόφαση υπ’ αριθ.92/2013 µε θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής µε
παράταση στην Χρυσαφίδου Αλεξάνδρα του Γεωργίου για το κατάστηµά
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στην ΤΚ Κ. Αγρού.
Εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων .
Η επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη
αποφάσεων επί των ανωτέρω θεµάτων, λαµβάνοντας τις κάτωθι αποφάσεις:
1. Απόφαση υπ’ αριθ 77/2013 µε θέµα : Κανονισµός Λειτουργίας του ∆ηµοτικού
Λαχανόκηπου ∆. ∆ράµας
Προστασία του περιβάλλοντος.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη
αποφάσεων για τα κάτωθι θέµατα που αφορούν το περιβάλλον:
1.Απόφαση υπ’ αριθ. 6/2013 µε Θέµα: Γνωµοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης
ερευνητικών εργασιών σε δηµόσια λατοµική έκταση 96,17689 στρ., στον
Κοντογιάννη Α, Φ. στην περιοχή Ξηροποτάµου.
2. Απόφαση υπ’ αριθ 7/2013 µε Θέµα: Γνωµοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης
ερευνητικών εργασιών σε δηµόσια λατοµική έκταση 99,56273 στρ., στον
Κοντογιάννη Α, Φώτιο, στην περιοχή Ξηροποτάµου.
3. Απόφαση υπ’ αριθ 12/2013
µε Θέµα: Γνωµοδότηση για τη «ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ».
4. Απόφαση υπ’ αριθ 13/2013 µε Θέµα: Γνωµοδότηση για τη «Σύναψη σύµβασης
συνεργασίας µεταξύ ∆ήµου ∆ράµας και της εταιρείας ∆.Κ. Κύκλος ΑΒΕΕ για την
συλλογή και µεταφορά χαρτιού».
5. Απόφαση υπ’ αριθ 29/2013 µε θέµα : Γνωµοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης
ερευνητικών εργασιών σε δηµόσια λατοµική έκταση 98,98359 στρ. στην θέση
Αετοφωλιές της ∆.Κ Ξηροποτάµου, στην εταιρεία «ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ –
ΓΡΑΝΙΤΕΣ».
6. Απόφαση υπ’ αριθ 76/2013 µε θέµα : Γνωµοδότηση για τη χορήγηση 15ετούς
παράτασης µίσθωσης λατοµείου µαρµάρων έκτασης 26,51587 στρ. στην περιοχή
Λιβαδερού στην εταιρεία «Ι. ΜΠΥΡΟΣ – Φ. ΠΑΪΣΙΟΣ – Γ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ .
7. Απόφαση υπ’ αριθ 89/2013 µε θέµα : Γνωµοδότηση για τη µίσθωση δηµόσιας
λατοµικής έκτασης 53,38297 στρ.στην περιοχή ∆ΕΝ∆ΡΑΚΙΑ της ΤΚ Λιβαδερού από
την εταιρεία «Ι. ΜΠΥΡΟΣ– Φ. ΠΑΪΣΙΟΣ– Γ. ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
8. Απόφαση υπ’ αριθ 90/2013 µε θέµα : Γνωµοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης
ερευνητικών εργασιών σε δηµόσια λατοµική έκταση 75, 69 στρ. στην περιοχή
βαθυλάκου της ΤΚ Μοναστηρακίου στους κ.κ. Σγούρο Ιωάννη, Θεοδωρίδη Κων/νο
και Πανραζίδη Ιωάννη.

9.Απόφαση υπ’ αριθ 100/2013 µε θέµα : Γνωµοδότηση για τη χορήγηση 15ετούς
παράτασης µίσθωσης δηµόσιας λατοµικής έκτασης 50,91875 στρ. στη θέση «Μιχαήλ
Αρχάγγελος» της ∆.Κ Ξηροποτάµου από την «Ι. ΜΠΥΡΟΣ – Φ. ΠΑΪΣΙΟΣ – Γ.
ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ».
10. Απόφαση υπ’ αριθ 102/2013 µε Θέµα: Σύναψη σύµβασης συνεργασίας µεταξύ
του ∆ήµου ∆ράµας και της ∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. για την «Λειτουργική αναβάθµιση
συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων
προϊόντων κατά την έννοια του Ν2939/2001και βελτίωση µεθοδολογίας ∆ιαχείρισής
του – Υποστηρικτικές ενέργειες ∆. ∆ράµας»
Λοιπά θέµατα - ενέργειες
1. Απόφαση υπ’ αριθ 23/2013 µε Θέµα: Καθορισµός θέσεων περιπτέρων.
2. Απόφαση υπ’ αριθ 82/2013 µε θέµα : Πρόταση λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης
Αγοράς στον ∆ηµοτικό Κήπο, στην Πλ. Ελευθερίας και επί της οδού Εθν. Αµύνης
από την πλευρά του ∆ηµοτικού Κήπου και κατά το µήκος αυτού στο ένα ίχνος (από
την πλευρά του ∆ηµοτικού Κήπου) και καθορισµός χρονικής περιόδου.
3. Απόφαση υπ’ αριθ 83/2013 µε θέµα : Γνωµοδότηση για τον καθορισµό του
ανώτατου αριθµού αδειών άσκησης υπαίθριου εµπορίου (πλανόδιο & στάσιµο) για
το έτος 2014 στο ∆ήµο ∆ράµας και επικαιροποίηση θέσεων και αδειών
προηγούµενων ετών που βρίσκονται σε ισχύ.
4. Απόφαση υπ’ αριθ 99/2013 µε θέµα : Καθορισµός χώρων για την τοποθέτηση
διαφηµιστικών πλαισίων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήµισης κ καθορισµός
ειδικών χώρων για την προβολή µηνυµάτωναπό πολιτικά κόµµατα, τις µαθητικές,
φοιτητικές συνεταιριστικές κ.λ.π. οργανώσεις.
Σηµείωση: Οι αριθµοί των αποφάσεων που δεν αναφέρονται αφορούν αναβληθείσες
αποφάσεις που συζητήθηκαν σε επόµενες συνεδριάσεις ή αποφάσεις για τις οποίες
δεν έγινε ανάκληση ή οριστική αφαίρεση λόγω προσκόµισης δικαιολογητικών ή
ανάκληση αδείας µετά από αίτησή τους.
Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγµένων να υποβληθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς
συζήτηση και έγκριση.

2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο
∆ράµας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 6/2014

Ο πρόεδρος

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

Τα µέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ

Αριθ.Αποφ 6/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 1ο Πρακτικό της συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου ∆ράµας
την 13-1-2014

Θέµα 6ο: Έκθεση Πεπραγµένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους
2013.
Στη ∆ράµα, σήµερα, την 13η του µηνός Ιανουαρίου 2014 ,ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 13.00 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας
συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ∆. ∆ράµας, ύστερα
από την 928/8-1-2014 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Απουσία του Προέδρου και του Αντιπροεδρου κ. Παπαεµµανουήλ Γρηγόριου.
στη συνεδρίαση προήδρευσε ο κ. Ρεµόντης Θέµις.
Ο κ. Γρηγορίου Κυριάκος ενηµέρωσε έγκαιρα για την απουσία του. Έτσι
κλήθηκε και παρευρέθει ο κ. Ετόγλου Ιωάννης.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Χαρακίδης Κυριάκος
Ετόγλου Ιωάννης
Κάργας Γεώργιος
Μλεκάνης Μιχαήλ
Ρεµόντης Θεµιστοκλής
Φουτσιτζής Χρήστος
Χατζηγιάννης Αναστάσιος
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος

Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆.
∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών.
Ο προεδρεύων εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, λέει τα
εξής :
Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων στους τοµείς αρµοδιότητάς
της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δηµοτικό συµβούλιο.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε
υπόψη της την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 , µετά από συζήτηση
και ανταλλαγή απόψεων
Αποφασίζει

οµόφωνα

1. Συντάσσει την Έκθεση πεπραγµένων για το έτος 2013 η οποία έχει ως
εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ
Η παρούσα Έκθεση πεπραγµένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής για το έτος 2013, ανά τοµέα αρµοδιότητάς της, ως εξής:
Άδειες καταστηµάτων- λειτουργίας µουσικής
i. Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρµόδια, µε την επιφύλαξη του άρθρου 83 του
Ν.3852/2010,

για

τη

χορήγηση

προέγκρισης

ίδρυσης

καταστηµάτων

και

επιχειρήσεων µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διεξήγαγε σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς
(Πολεοδοµική Υπηρεσία, Αστυνοµική Αρχή κλπ) ελέγχους προκειµένου να εξετάσει,
εάν η λειτουργία των καταστηµάτων ή επιχειρήσεων για τα οποία αιτήθηκαν άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας οι δικαιούχοι, είναι συµβατή µε την ισχύουσα νοµοθεσία που
διέπει τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού
περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών
περιοχών και των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, την αισθητική την
φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.
Κατόπιν των παραπάνω ελέγχων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι
αποφάσεις επί του θέµατος:
1.Απόφαση υπ’ αριθ. 8/2013 µε θέµα : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Αναψυχής (καφενείο στο Ο.Τ. 21 της Τ.
Κ. Μαυροβάτου ∆ράµας ,ιδιοκτησίας Συµεωνίδη Κων/νου του Θεοδόσιου.
2.Απόφαση υπ’ αριθ. 10/2013 µε θέµα : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Αναψυχής (κυλικείο)» στο υπ’ αριθµ. 97
αγροτεµάχιο της Τ.Κ.Μικροχωρίου ∆ράµας ιδιοκτησίας Τσιγγίζη Θεόδωρου του
Αναστασίου.
3.Απόφαση υπ’ αριθ. 36/2013 µε θέµα : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίµων
και ποτών» στο Ο.Τ. 12, του υπ΄αριθµ. 69 οικοπέδου, της Τ.Κ. Μικροχωρίου
ιδιοκτησίας Παναγιωτίδου Χριστίνας του Παναγιώτη.
4.Απόφαση υπ’ αριθ. 65/2013 µε θέµα : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Κρεοπωλείο» στη Τ.Κ. Μαυροβάτου, ιδιοκτησίας του κ.
Καλατζίδη Σπυρίδωνα του Βαρύτιµου.
5.Απόφαση υπ’ αριθ. 70/2013 µε θέµα : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Καφενείο» που βρίσκεται στη Τ.Κ. Μυλοποτάµου
ιδιοκτησίας του κ. Αποστολίδη Λουκά του Σάββα.
6.Απόφαση υπ’ αριθ. 80/2013 µε θέµα : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος στα υπ΄αριθµ. 1060 &1061 αγροτεµάχια αγροκτήµατος
Τ.Κ. Καλλιφύτου ιδιοκτησίας του κ. Χατζηανδρέου Αθανασίου του Ερυπίδη.
7.Απόφαση υπ’ αριθ. 88/2013 µε θέµα : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση αναψυχής» στο Ο.Τ. 21 της Τ.Κ.
Μικροχωρίου του ∆ήµου ∆ράµας ιδιοκτησίας Παϊραµίδη Επαµεινώνδα του
Χαράλαµπου.

ii. Ανάκληση/οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστηµάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων
αρµοδιότητας του δήµου.
Έπειτα από τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε
ορισµένα καταστήµατα, οι οποίες αποτελούν λόγο ανάκλησης ή οριστικής αφαίρεσης
των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των εν λόγω καταστηµάτων.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την ανάκληση ή/και οριστική αφαίρεση των
καταστηµάτων που δεν πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις λειτουργίας τους, ή που
ζήτησαν µε αίτησή τους την ανάκληση της αδείας τους , έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:
1. Απόφαση υπ’ αριθ. 9/2013 µε Θέµα: Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο για αποκλειστική διανοµή
φαγητών κατ’ οίκον» ιδιοκτησίας Ηλίεβα Σιλβάνα του Νικολάεβα εφόσον η
ενδιαφερόµενη το ζήτησε µε αίτησή της διότι έχει προχωρήσει σε διακοπή
δραστηριότητας.
2. Απόφαση υπ’ αριθ. 11/2013 µε Θέµα : Ανάκληση της υπ’ αριθµ. 26266/18-042012 από 02/05/2012 (49/2012) άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Παντοπωλείο – Κατάστηµα ξηρών καρπών &
ζαχαρωδών προϊόντων»,το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ.15αΑ της ∆,Κ. ∆ράµας,
Αγίας Σοφίας και 19ης Μαΐου του κ. Καλαϊζίδη Ιωάννη του Αλεξάνδρου εφόσον ο
ενδιαφερόµενος το ζήτησε µε αίτησή του διότι έχει προχωρήσει σε διακοπή
δραστηριότητας.
3. Απόφαση υπ’ αριθ 14/2013 µε Θέµα: Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Καφενείο – Ζαχαροπλαστείο χωρίς
εργαστήριο» της Στάϊκου Λουκίας – Νεκταρίας εφόσον η ενδιαφερόµενη το ζήτησε
µε αίτησή της διότι έχει προχωρήσει σε διακοπή δραστηριότητας.
4. Απόφαση υπ’ αριθ. 21/2013 µε Θέµα : Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Καφενείο -Μπαρ» στο Ο.Τ. 457 στη
∆ράµα ιδιοκτησίας του Ρεµόντη Σάββα του Θεµιστοκλή εφόσον ο ενδιαφερόµενος το
ζήτησε µε αίτησή του λόγω διακοπής δραστηριότητας.
5. Απόφαση υπ’ αριθ. 24/2013
µε Θέµα: Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Καφενείο» στη ∆.Κ. ∆ράµας επί της
οδού Εθν. Αµύνης 56 ιδιοκτησίας Σιµόπουλου Θεόδωρου επειδή ότι ο εν λόγω
ενδιαφερόµενος δεν κατέθεσε στην υπηρεσία αίτηση για τη χορήγηση της άδειας
λειτουργίας και επειδή παρήλθε το χρονικό διάστηµα ισχύος της προέγκρισης και
δεν ζητήθηκε παράταση αυτής, προκειµένου να καταθέσει αίτηση µε τα
προβλεπόµενα από το νόµο δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας.
6. Απόφαση υπ’ αριθ.
25/2013 µε Θέµα: Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Αποθήκη ποτών χονδρικού εµπορίου»
στη ∆ .Κ. Ξηροποτάµου ιδιοκτησίας ∆εβρίκη Κωνσταντίνου του Άγγελου επειδή ότι ο
εν λόγω ενδιαφερόµενος δεν κατέθεσε στην υπηρεσία αίτηση για τη χορήγηση της
άδειας λειτουργίας
και επειδή παρήλθε το χρονικό διάστηµα
ισχύος της
προέγκρισης και δεν ζητήθηκε παράταση αυτής, προκειµένου να καταθέσει αίτηση µε
τα προβλεπόµενα από το νόµο δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας.

7. Απόφαση υπ’ αριθ.
27/2013 µε Θέµα : Ανάκληση άδειας ίδρυσης &
λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Καφενείο - Ψητοπωλείο»
ιδιοκτησίας Καλτσίδου Σοφίας του Κοσµά εφόσον το ζήτησε η ίδια µε αίτηση της
λόγω διακοπής δραστηριότητας.
8. Απόφαση υπ’ αριθ. 31/2013 µε θέµα : Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήµατος Καφετέρια-Ζαχαροπλαστείο-Αναψυκτήριο «Υ∆ΡΑΜΑ» ιδιοκτησίας της
«Αθανάσιος Πάππος & Υιός Ε.Π.Ε.» που βρίσκεται στη ∆ράµα επί της περιοχής
Αγ. Βαρβάρας λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων.
9. Απόφαση υπ’ αριθ. 38/2013 µε θέµα : Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Αυγοπωλείο - Παντοπωλείο», που
βρίσκεται στη ∆.Κ. ∆ράµας και επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 60 ιδιοκτησίας κ.
Χατζηνικολάου Παναγιώτη του Κωνσταντίου εφόσον ο ενδιαφερόµενος το ζήτησε µε
αίτησή του λόγω διακοπής δραστηριότητας.
10. Απόφαση υπ’ αριθ. 61/2013 µε θέµα : Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Καφενείο» ιδιοκτησίας κ. Θωµαδάκη
Θωµά του Ευστρατίου εφόσον ο ενδιαφερόµενος το ζήτησε µε αίτησή του λόγω
διακοπής δραστηριότητας.
11. Απόφαση υπ’ αριθ. 64/2013 µε θέµα : Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Κέντρο ∆ιασκέδασης µε συγκρότηση
Μπαρ» µε την επωνυµία (LONG), ιδιοκτησίας της «Ι. Τσακίρης – Ε. Ελευθεριάδης &
ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται στο επί της οδού 19ης Μαΐου στη ∆ράµα δεν προσκόµισε
στην υπηρεσία την απαιτούµενη άδεια της Α.Ε.Π.Ι. για τη δηµόσια εκτέλεση µουσικής
Α.Ε.Π.Ι.
12.Απόφαση υπ’ αριθ.
66/2013 µε θέµα : Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής
διάθεσης τροφίµων και ποτών» στη Νέα Αµισό και επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας 46
ιδιοκτησίας της κ. Τοπαλίδου Ελένης του Αναστασίου εφόσον το ζήτησε η ίδια µε
αίτηση της λόγω προβληµάτων υγείας που αντιµετωπίζει.
13. Απόφαση υπ’ αριθ. 69/2013 µε θέµα : Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Καφενείο», στην Τ.Κ. Μυλοποτάµου
ιδιοκτησίας του κ. Καλαντζίδη Κωνσταντίνου του Αχιλλέα εφόσον ο ενδιαφερόµενος το
ζήτησε µε αίτησή του λόγω διακοπής δραστηριότητας.
14. Απόφαση υπ’ αριθ.
75/2013 µε θέµα : Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής
και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος» επί της οδού 19ης Μαΐου 107 ιδιοκτησίας της κ.
Ματσίνη Ιωάννας του Κωνσταντίνου εφόσον το ζήτησε η ίδια µε αίτηση της διότι δεν
επιθυµεί να ασκήσει τη δραστηριότητα αυτή.
15. Απόφαση υπ’ αριθ. 93/2013 µε θέµα : Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση λιανικής και χονδρικής
διάθεσης τροφίµων και ποτών (αποθήκη ποτών – εµφιαλωµένων νερών)» στο
υπ’αριθµ. 2903 αγροτεµάχιο της ∆.Κ. Ξηροποτάµου ιδιοκτησίας ∆εβρίκη Κων/νου
του Αγγέλου διότι δεν επιθυµεί στο εξής την ίδρυση του καταστήµατος µε αυτήν την
δραστηριότητα.
16. Απόφαση υπ’ αριθ. 94/2013 µε θέµα : Ανάκληση άδειας ίδρυση και λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια - Μπαρ» ιδιοκτησίας της

ANGELOVA ADKA του DIMO επειδή δεν επιθυµεί στο εξής την λειτουργία του εν
λόγω καταστήµατος.
17. Απόφαση υπ’ αριθ. 95/2013 µε θέµα : Ανάκληση άδειας ίδρυση και λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Εστιατόριο - Καφετέρια» ιδιοκτησίας
Γεωργιάδη ∆ηµητρίου του Ευσταθίου διότι δεν επιθυµεί στο εξής την λειτουργία του
εν λόγω καταστήµατος.
18. Απόφαση υπ’ αριθ. 96/2013 µε θέµα : Ανάκληση άδειας ίδρυση και λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Οβελιστήριο για περαστικούς πελάτες»
ιδιοκτησίας της Τοπαλίδου Μαρίας του Κυριάκου εφόσον το ζήτησε µε αίτησή της
λόγω διακοπής δραστηριότητας.
19. Απόφαση υπ’ αριθ. 97/2013 µε θέµα : Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος
«επιχείρηση µαζικής εστίασης
παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου γεύµατος και επιχείρηση αναψυχής» στη
∆.Κ. ∆ράµας επί της οδού Γράµµου 14 ιδιοκτησίας Σουλικίδη Ιωάννη του
Αριστείδη διότι δεν κατέθεσε στην υπηρεσία αίτηση για τη χορήγηση της άδειας
λειτουργίας και το χρονικό διάστηµα ισχύος της προέγκρισης µε παράταση
παρήλθε.
20. Απόφαση υπ’ αριθ. 98/2013 µε θέµα : Ανάκληση της υπ’ αριθµ. 37576/11-072013 από 27/07/2013 (84/2011) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «καφενείο» ιδιοκτησίας Ζώνκε Φωτεινή του Αθανασίου
εφόσον η ενδιαφερόµενη το ζήτησε µε αίτησή της επειδή δεν επιθυµεί στο εξής την
λειτουργία του εν λόγω καταστήµατος.
21. Απόφαση υπ’ αριθ. 103/2013 µε θέµα : Ανάκληση της υπ’αριθµ. 71/22-112013 απόφασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας στο µέρος του
χορήγησε στην κ. Θεοχαρίδου Χρυσούλα του Στέργιου προέγκριση ίδρυσης
καταστήµατος «Αποθήκη τροφίµων – ποτών χονδρικού εµπορίου - ∆ιανοµείς» στο
Ο.Τ. 6 της ∆.Κ. ∆ράµας, στη Ν. Σεβάστεια διότι δεν επιθυµεί πλέον την χορήγηση
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος.
iii. Χορήγηση /ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικής.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του 2013 αιτήσεις µαζί µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά προκειµένου να χορηγήσεις άδειες λειτουργίας µουσικής.
Έπειτα από τις σχετικές γνωµοδοτήσεις της Υγειονοµικής Υπηρεσίας η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής προέβη στη λήψη αποφάσεων χορήγησης ή µη των εν λόγω
αδειών, οι οποίες είναι οι εξής:
1. Απόφαση υπ’ αριθ. 15/2013 µε Θέµα: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών
οργάνων επειδή δεν έχει προσκοµιστεί έγγραφη άδεια δηµόσιας εκτέλεσης από
οργανισµό συλλογικής διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων στο κατάστηµα
«Καφετέρια» ιδιοκτησίας του Κιοσσέ Ιωάννη του Κωνστ. που βρίσκεται στη ∆.Κ.
∆ράµας επί της οδού Περικλέους Κάβδα 4.
2.Απόφαση υπ’ αριθ. 16/2013 µε Θέµα: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών
οργάνων επειδή δεν έχει προσκοµιστεί έγγραφη άδεια δηµόσιας εκτέλεσης από
οργανισµό συλλογικής διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων στο κατάστηµα
«Καφενείο» του Θωµαδάκη Θωµά του Ευστρατίου που βρίσκεται στη ∆.Κ. ∆ράµας
επί της οδού 19ης Μαΐου 7-9.
3.Απόφαση υπ’ αριθ. 18/2013 µε Θέµα : Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών
οργάνων επειδή δεν έχει προσκοµιστεί έγγραφη άδεια δηµόσιας εκτέλεσης από

οργανισµό συλλογικής διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων στο κατάστηµα
«Καφενείο» ιδιοκτησίας του Πολυχρονάκη Ανέστη του Αντωνίου που βρίσκεται στη
∆.Κ. ∆ράµας επί της οδού Π. ∆ιονυσίου 29.
4. Απόφαση υπ’ αριθ. 20/2013 µε θέµα: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών
οργάνων επειδή δεν έχει προσκοµιστεί έγγραφη άδεια δηµόσιας εκτέλεσης από
οργανισµό συλλογικής διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων στο κατάστηµα
«Καφετέρια» ιδιοκτησίας της Σαββίδου Αθηνάς του Αλ. που βρίσκεται στη ∆.Κ.
∆ράµας επί της οδού Αµύντα 13.
5.Απόφαση υπ’ αριθ. 22/2013 µε θέµα: Ανάκληση της υπ’ αριθµ. 12684/25-022013 από 22-03-2013 άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα
«Καφετέρια» που βρισκεται στο 1139 Αγροτεµάχιο στην ∆ηµοτική Κοινότητα ∆ράµας
επι της οδού 1ης Ιουλίου ιδιοκτησίας της «Π. Ευθυβούλης – Κ. Τοµπαλίδου & Σία
Ε.Ε.» .
6. Απόφαση υπ’ αριθ. 26/2013 µε θέµα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής µε
παράταση για το κατάστηµά «Καφενείο -Ψητοπωλείο» στην Τ.Κ. Καλού Αγρού
∆ράµας ιδιοκτησίας Κυριακίδου Άννας .
7.Απόφαση υπ’ αριθ.28/2013 µε θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής µε
παράταση για το κατάστηµα «κυλικείο» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαυροβάτου
ιδιοκτησίας ∆αυϊδη Θεόδωρου του Κωνσταντίνου .
8. Απόφαση υπ’ αριθ.32/2013 µε θέµα : (έκτακτο) Χορήγηση άδειας λειτουργίας
µουσικής µε παράταση για το κατάστηµα «επιχείρηση παροχής υπηρεσιώνεπιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο
οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια)» που βρίσκεται στην
Τ.Κ Καλού Αγρού ιδιοκτησίας Σαρηπαυλίδου Μαρίας του Θεολόγου.
9. Απόφαση υπ’ αριθ.37/2013 µε θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής µε
παράταση ωραρίου Παπαδόπουλο Σταύρο του Λαζάρου για το κατάστηµά του
«Καφετέρια», που βρίσκεται στη Τ.Κ. Καλλιφύτου, για (1) ένα έτος.
10. Απόφαση υπ’ αριθ. 50/2013 µε θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής µε
παράταση ωραρίου Λουκά Θεόδωρο του ∆ηµητρίου
για το κατάστηµά του
«Καφενείο – Σνακ Μπαρ», που βρίσκεται στη Τ.Κ. Μοναστηρακίου, για (03) τρία έτη.
11. Απόφαση υπ’ αριθ.62/2013 µε θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής
οργάνων µε παράταση στον Καζαντζίδη Σάββα του Γεωργίου για το κατάστηµά του
«Καφενείο», που βρίσκεται στη Τ.Κ. Μυλοποτάµου.
12. Απόφαση υπ’ αριθ.63/2013 µε θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής µε
παράταση ωραρίου στον Κωνσταντινίδη Γεώργιο του Παύλου εκπρόσωπο της «Γ.
Κωνσταντινίδης – Κ. Νυκτάρης Ο.Ε.» για το κατάστηµα «Ψητοπωλείο», που
βρίσκεται στη Τ.Κ. Καλλιφύτου, για (03) τρία έτη.
13. Απόφαση υπ’ αριθ.72/2013 µε θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής µε
παράταση ωραρίου «Καφετέρια» ιδιοκτησίας του Καµπουρίδη Κωνσταντίνου του
Ιωάννη που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κουδουνίων.
14. Απόφαση υπ’ αριθ.74/2013 µε θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής µε
παράταση ωραρίου «Καφενείο – ψητοπωλείο» (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ) ιδιοκτησίας της
Λιόλιου Μαρίας του Γεωργίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καλλιφύτου.

15. Απόφαση υπ’ αριθ.84/2013 µε θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής µε
παράταση ωραρίου στον Αθανασιάδη Θεόδωρο του Βασιλείου για το κατάστηµά του
που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μικροχωρίου.
16. Απόφαση υπ’ αριθ.92/2013 µε θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής µε
παράταση στην Χρυσαφίδου Αλεξάνδρα του Γεωργίου για το κατάστηµά
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στην ΤΚ Κ. Αγρού.
Εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων .
Η επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη
αποφάσεων επί των ανωτέρω θεµάτων, λαµβάνοντας τις κάτωθι αποφάσεις:
1. Απόφαση υπ’ αριθ 77/2013 µε θέµα : Κανονισµός Λειτουργίας του ∆ηµοτικού
Λαχανόκηπου ∆. ∆ράµας
Προστασία του περιβάλλοντος.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη
αποφάσεων για τα κάτωθι θέµατα που αφορούν το περιβάλλον:
1.Απόφαση υπ’ αριθ. 6/2013 µε Θέµα: Γνωµοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης
ερευνητικών εργασιών σε δηµόσια λατοµική έκταση 96,17689 στρ., στον
Κοντογιάννη Α, Φ. στην περιοχή Ξηροποτάµου.
2. Απόφαση υπ’ αριθ 7/2013 µε Θέµα: Γνωµοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης
ερευνητικών εργασιών σε δηµόσια λατοµική έκταση 99,56273 στρ., στον
Κοντογιάννη Α, Φώτιο, στην περιοχή Ξηροποτάµου.
3. Απόφαση υπ’ αριθ 12/2013
µε Θέµα: Γνωµοδότηση για τη «ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ».
4. Απόφαση υπ’ αριθ 13/2013 µε Θέµα: Γνωµοδότηση για τη «Σύναψη σύµβασης
συνεργασίας µεταξύ ∆ήµου ∆ράµας και της εταιρείας ∆.Κ. Κύκλος ΑΒΕΕ για την
συλλογή και µεταφορά χαρτιού».
5. Απόφαση υπ’ αριθ 29/2013 µε θέµα : Γνωµοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης
ερευνητικών εργασιών σε δηµόσια λατοµική έκταση 98,98359 στρ. στην θέση
Αετοφωλιές της ∆.Κ Ξηροποτάµου, στην εταιρεία «ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ –
ΓΡΑΝΙΤΕΣ».
6. Απόφαση υπ’ αριθ 76/2013 µε θέµα : Γνωµοδότηση για τη χορήγηση 15ετούς
παράτασης µίσθωσης λατοµείου µαρµάρων έκτασης 26,51587 στρ. στην περιοχή
Λιβαδερού στην εταιρεία «Ι. ΜΠΥΡΟΣ – Φ. ΠΑΪΣΙΟΣ – Γ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ .
7. Απόφαση υπ’ αριθ 89/2013 µε θέµα : Γνωµοδότηση για τη µίσθωση δηµόσιας
λατοµικής έκτασης 53,38297 στρ.στην περιοχή ∆ΕΝ∆ΡΑΚΙΑ της ΤΚ Λιβαδερού από
την εταιρεία «Ι. ΜΠΥΡΟΣ– Φ. ΠΑΪΣΙΟΣ– Γ. ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
8. Απόφαση υπ’ αριθ 90/2013 µε θέµα : Γνωµοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης
ερευνητικών εργασιών σε δηµόσια λατοµική έκταση 75, 69 στρ. στην περιοχή
βαθυλάκου της ΤΚ Μοναστηρακίου στους κ.κ. Σγούρο Ιωάννη, Θεοδωρίδη Κων/νο
και Πανραζίδη Ιωάννη.

9.Απόφαση υπ’ αριθ 100/2013 µε θέµα : Γνωµοδότηση για τη χορήγηση 15ετούς
παράτασης µίσθωσης δηµόσιας λατοµικής έκτασης 50,91875 στρ. στη θέση «Μιχαήλ
Αρχάγγελος» της ∆.Κ Ξηροποτάµου από την «Ι. ΜΠΥΡΟΣ – Φ. ΠΑΪΣΙΟΣ – Γ.
ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ».
10. Απόφαση υπ’ αριθ 102/2013 µε Θέµα: Σύναψη σύµβασης συνεργασίας µεταξύ
του ∆ήµου ∆ράµας και της ∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. για την «Λειτουργική αναβάθµιση
συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων
προϊόντων κατά την έννοια του Ν2939/2001και βελτίωση µεθοδολογίας ∆ιαχείρισής
του – Υποστηρικτικές ενέργειες ∆. ∆ράµας»
Λοιπά θέµατα - ενέργειες
1. Απόφαση υπ’ αριθ 23/2013 µε Θέµα: Καθορισµός θέσεων περιπτέρων.
2. Απόφαση υπ’ αριθ 82/2013 µε θέµα : Πρόταση λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης
Αγοράς στον ∆ηµοτικό Κήπο, στην Πλ. Ελευθερίας και επί της οδού Εθν. Αµύνης
από την πλευρά του ∆ηµοτικού Κήπου και κατά το µήκος αυτού στο ένα ίχνος (από
την πλευρά του ∆ηµοτικού Κήπου) και καθορισµός χρονικής περιόδου.
3. Απόφαση υπ’ αριθ 83/2013 µε θέµα : Γνωµοδότηση για τον καθορισµό του
ανώτατου αριθµού αδειών άσκησης υπαίθριου εµπορίου (πλανόδιο & στάσιµο) για
το έτος 2014 στο ∆ήµο ∆ράµας και επικαιροποίηση θέσεων και αδειών
προηγούµενων ετών που βρίσκονται σε ισχύ.
4. Απόφαση υπ’ αριθ 99/2013 µε θέµα : Καθορισµός χώρων για την τοποθέτηση
διαφηµιστικών πλαισίων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήµισης κ καθορισµός
ειδικών χώρων για την προβολή µηνυµάτωναπό πολιτικά κόµµατα, τις µαθητικές,
φοιτητικές συνεταιριστικές κ.λ.π. οργανώσεις.
Σηµείωση: Οι αριθµοί των αποφάσεων που δεν αναφέρονται αφορούν αναβληθείσες
αποφάσεις που συζητήθηκαν σε επόµενες συνεδριάσεις ή αποφάσεις για τις οποίες
δεν έγινε ανάκληση ή οριστική αφαίρεση λόγω προσκόµισης δικαιολογητικών ή
ανάκληση αδείας µετά από αίτησή τους.
Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγµένων να υποβληθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς
συζήτηση και έγκριση.

2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο
∆ράµας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 6/2014

Ο πρόεδρος

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

Τα µέλη

