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Αριθμός Απόφασης: 

 
 

36/2015 
 
  

ΘΕΜΑ: 
: 

 

Ανάκληση προέγκρι-
σης ίδρυσης καταστή-
ματος υγειονομικού εν-
διαφέροντος – Τοκμα-
κτσή Ελένη 

 

 

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 13η Οκτωβρίου 2015, ημέρα  Τρίτη 
και ώρα 11:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δ. Δράμας, μετά από 
την 44148/07-10-2015 γραπτή πρόσκληση, του προέδρου της Μαμσάκου Χριστόδουλου 
Δημάρχου Δράμας, που δόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, με αποδεικτικό και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 
87  Α/7-6-2010). 

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

παρόντα 8  μέλη: 
 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1) 1. Μαμσάκος Χριστόδουλος 
2) 2. Σιδηρόπουλος Δημήτριος 
1) 3. Ρεμόντης Σταμάτιος 
3) 4. Τερζής Ανέστης 
4) 5. Μωϋσιάδης Αριστείδης 
5) 6. Πετρίδου Χαρίκλεια 
6) 7. Ηλιόπουλος Στέργιος 
7) 8. Καλφόπουλος Ευάγγελος 

 
 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 
1. Ρεμόντης Θεμιστοκλής 
 
Ο κ. Τσεπίλης Γεώργιος ενημέρωσε έγκαιρα για την απουσία του και κλήθηκε η πρώτη 
αναπληρώτρια κατά σειρά ψήφων  Πετρίδου Χαρίκλεια  
 
 
 
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου τακτικού 
θέματος ημερήσιας διάταξης ο κ. Μαυρίδης Δημήτριος Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και  η κα Παπαζώτου Κυριακή Τεχνική Σύμβουλος 
ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ. 
 
 

Με την παρουσία και της Μαχαιρίδου Σοφίας, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, 
γραμματέως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης   
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Ο πρόεδρος της επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισάγοντας το 2ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης παρουσιάζει στα  μέλη  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το αριθμ. πρωτ. 
42361/28-09-2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  
σχετικά με την ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος «Επιχείρηση αναψυχής – επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και 
διάθεσης προχείρου γεύματος», της κας Τοκμακτσή Ελένης του Δημητρίου και καλεί αυτά 
να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει 
όπως παρακάτω: 

 

«   ΣΧΕΤ:   
(α) η  υπ’ αριθμ. 40/10-06-2015 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας.      

(β) άρθρο 80 του Ν. 3463/2006 

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

(δ) το άρθρο 1 παρ. 3 της ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 (ΦΕΚ 3106/09-12-2013 τεύχος 

Β) ΚΥΑ 

        Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας με την υπ’ αριθμ. 40/10-06-2015 

απόφασή του χορήγησε στην κ. Τοκμακτσή Ελένη του Δημητρίου προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Επιχείρηση αναψυχής – επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης προχείρου 

γεύματος» στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Εφέδρων Αξιωματικών 11. 

       Σύμφωνα με το άρθρο 1 (παρ. 3) της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 

(ΦΕΚ 3106/09-12-2013 τεύχος Β’) ΚΥΑ, για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο 

ενδιαφερόμενος υποβάλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης με 

δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται. 

      Επειδή μέχρι σήμερα ο ενδιαφερόμενος  δεν κατέθεσε στην υπηρεσία μας αίτηση για τη 

χορήγηση της άδειας λειτουργίας και επειδή το χρονικό διάστημα των τριών μηνών ισχύος της 

προέγκρισης παρήλθε χωρίς να ζητηθεί  από τον ενδιαφερόμενο  παράταση προκειμένου να καταθέσει 

στην υπηρεσία μας αίτηση με τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά για την χορήγηση της 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος,  παρακαλούμε να ανακαλέσετε την  υπ’ αριθμ. 

40/10-06-2015 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας στο μέρος που χορηγεί  

προέγκριση  στην κ. Τοκμακτσή Ελένη του Δημητρίου για την ίδρυση καταστήματος «Επιχείρηση 

αναψυχής – επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης προχείρου γεύματος» στη Δ.Κ. 

Δράμας επί της οδού Εφέδρων Αξιωματικών 11.    » 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δράμας, 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 
 
 
 ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ της προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Επιχείρηση αναψυχής – επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και 
διάθεσης προχείρου γεύματος», της κας Τοκμακτσή Ελένης του Δημητρίου, στη Δ.Κ. 
Δράμας επί της οδού Εφέδρων Αξιωματικών 11 , που αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 
40/10-06-2015 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, για τον λόγο 
που αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης. 

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