ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ

Αριθ.Αποφ 75/2011
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 13ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου ∆ράµας
την 25/10/2011
Θέµα 3ο: Λειτουργία παιδότοπου χωρίς άδεια, µε την επωνυµία «ΦΙΤΖΙ»
ιδιοκτησίας Σταφορίδου Νίνας του Πολυχρόνη,στην ∆.Κ. ∆ράµας,Τέρµα
Νικοπόλεως.
Στη ∆ράµα, σήµερα, 25η του µηνός Οκτωβρίου 2011 ,ηµέρα Τρίτη και ώρα
11.30 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ∆. ∆ράµας, ύστερα
από την 59538/25-10-2011 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα
µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χαρακίδης Κυριάκος
Ιορδανίδη Παγκράτιο
Κιοσσές Χρήστος
Μλεκάνης Μιχαήλ
Τερζής Ανέστης
Φουτσιτζής Χρήστος
Χατζηγιάννης Αναστάσιος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Ρεµόντης Θεµιστοκλής

Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
στην επιτροπή :

λέει

Το Γραφείο Αδειών Λειτουργίας Καταστηµάτων µε το αριθµ. πρωτ. 58426/1810-2011 έγγραφό του µας λέει τα εξής:
Σε συνέχεια των (α) το υπ’ αρ. 41343/2-8-2011 έγγραφό µας,(β) την υπ’ αρ. 51/2011 απόφασή
σας, (γ) το υπ’ αρ. 48777/9-9-2011 έγγραφό µας και (ε) την υπ’ αρ. 66/2011 απόφασή σας
σας γνωρίζουµε ότι, την 18-10-2011 εκδόθηκε η υπ’ αρ. 44786/25-08-2011(117/2011) άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας µικτού καταστήµατος «Αναψυκτήριο – Υπαίθριος Παιδότοπος»
που βρίσκεται στο υπ’ αρ. 337 αγροτεµάχιο της ∆.Κ. ∆ράµας επί της οδού Τέρµα Νικοπόλεως ,
ιδιοκτησίας της Σταφορίδου Νίνας του Πολυχρόνη
Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος καλεί την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη
την εισήγηση της υπηρεσίας
Αποφασίζει

οµόφωνα

1.Τη µη επιβολή προστίµου εφόσον την 18-10-2011 εκδόθηκε η υπ’ αρ. 44786/25-082011(117/2011) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας µικτού καταστήµατος «Αναψυκτήριο – Υπαίθριος
Παιδότοπος» που βρίσκεται στο υπ’ αρ. 337 αγροτεµάχιο της ∆.Κ. ∆ράµας επί της οδού Τέρµα
Νικοπόλεως , ιδιοκτησίας της Σταφορίδου Νίνας του Πολυχρόνη

2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο
∆ράµας
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ.75/2011

Ο ρόεδρος

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

Τα µέλη

