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Αναστολή εκτέλεσης σφρά-
γισης καταστήματος –
Παπάς Αναστάσιος  
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 

 
  Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 17 Απριλίου 2015, ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα 12:00, συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δ. 
Δράμας, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου Ηλιόπουλου Στέργιου μετά από την 15848/17-
04-2015 γραπτή πρόσκληση, του Αντιπροέδρου Ηλιόπουλου Στέργιου, που δόθηκε σε καθέ-
να 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).  
       Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρό-
ντα 7 μέλη: 
 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 
1. Τερζής Ανέστης 
2. Ρεμόντης Σταμάτιος 
3. Τσεπίλης Γεώργιος 
4. Σιδηρόπουλος Δημήτριος 
5. Ηλιόπουλος Στέργιος 
6. Καλφόπουλος Ευάγγελος 
7. Μωϋσιάδης Αριστείδης 

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1. Μαμσάκος Χριστόδουλος 
2. Ρεμόντης Θεμιστοκλής 

 
 

 
 
 

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

 
Το  σώμα  ομόφωνα έκρινε τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατά-

ξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για  το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στα θέ-
ματα της ημερήσιας διάταξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου 
Δράμας. 
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O κος αντιπρόεδρος εισάγοντας το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 

μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το υπ΄ αριθ. 15820/17-04-2015 έγγραφο του Αυτοτε-
λούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, σχετικά με την αναστολή εκτέλεσης σφρά-
γισης καταστήματος – Παπάς Αναστάσιος «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 3/1996 
Αστυνομική διάταξη και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά. 

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

1. η υπ’ αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967 (Φ.Ε.Κ. 2718/ 8-10-2012)Υγειονομική Διάταξη. 

2. η υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 (ΦΕΚ 3106 τ. Β’/09-12-2012013) Κ.Υ.Α 

3. το άρθρα  80  του Ν. 3463/8-6-2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

4.το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 

5.το υπ’ αριθμ. 14650/06-04-2015 έγγραφό μας. 

6. υπ’ αριθμ. 15729/17-04-2015 αίτηση του κ. Παπά Αναστασίου του Νικολάου.  

 

 

 

Σε συνέχεια του σχετ. 5 εγγράφου μας, με το οποίο ορίσαμε εκ νέου ημερομηνία σφράγισης του 

καταστήματος «Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών – Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λό-

γο οινοπνευματωδών ποτών – επιχείρηση αναψυχής» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ), που βρίσκεται στο Ο.Τ. 33 της 

Δ.Κ. Δράμας και επί των οδών Βενιζέλου & Κουντουριώτου, ιδιοκτησίας του κ. Παπά Αναστάσιου του 

Νικολάου και επειδή ο ανωτέρω κατάθεσε την υπ’ αριθμ. 6 σχετ. αίτηση με την οποία ζητά την αναστολή 

εκτέλεσης σφράγισης και ταυτόχρονης ανάκλησης της υπ΄αριθμ. 24663/30-04-2014 από 07/05/2014 

(56/2014) άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματός του διότι επιθυμεί να ρυθμίσει την οφειλή 

του προς το Δήμο με τη νέα ευνοϊκή ρύθμιση, ζητούμε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασί-

σει κατεπειγόντως για  την αναστολή εκτέλεσης της σφράγισης προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να εντα-

χθεί στην ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών του.» 

 
      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 ενδιαφερο-
μένου, το έγγραφο της υπηρεσίας. 

 
Με την παρατήρηση του μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  κ.Ρεμόντη Στα-

μάτη ο χρόνος αναμονής να μην υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. 
 

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

  

 
  Εγκρίνει   την με αριθμ.πρωτ. 15729/17-04-2015 αίτηση του κ. Παπά Αναστάσιου 
του Νικολάου περί αναστολής εκτέλεσης σφράγισης του καταστήματος «Επιχείρηση παρο-
χής υπηρεσιών – Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών 
ποτών – επιχείρηση αναψυχής» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ), που βρίσκεται στο Ο.Τ. 33 της Δ.Κ. Δράμας 
και επί των οδών Βενιζέλου & Κουντουριώτου. 

 

 

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