
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

07 / 22-05-2017  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  40.  

Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών 

εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση  99,07701 στρ., που 

βρίσκεται στη θέση «ΤΡΙΑ ΠΗΓΑΔΙ», της περιοχής της 

Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα κ. ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

Γνωμοδοτεί    κατά πλειοψηφία 
 

 Προς το Δημοτικό Συμβού-

λιο θετικά, σχετικά με την χορήγηση 

συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε 

δημόσια λατομική έκταση   99,07701 

στρ., που βρίσκεται στη  θέση «ΤΡΙΑ 

ΠΗΓΑΔΙΑ», της περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στον αιτούντα κ. ΛΙΑ-

ΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ. 

2.  41.  

Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών 

εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση  99,68495 στρ., που 

βρίσκεται στη θέση «ΤΡΙΑ ΠΗΓΑΔΙ», της περιοχής της 

Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα κ. ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

Γνωμοδοτεί    κατά πλειοψηφία 
 

 Προς το Δημοτικό Συμβού-

λιο θετικά, σχετικά με την χορήγηση 

συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε 

δημόσια λατομική έκταση   99,68495 

στρ., που βρίσκεται στη  θέση «ΤΡΙΑ 

ΠΗΓΑΔΙΑ», της περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στον αιτούντα κ. 

ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ. 

3.  42.  

Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών 

εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση  84,66710 στρ., που 

βρίσκεται στη θέση «ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ», της περιοχής της 

Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα κ. ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

Γνωμοδοτεί   ομόφωνα 
 

 Προς το Δημοτικό Συμβού-

λιο θετικά, σχετικά με την χορήγηση 

συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε 

δημόσια λατομική έκταση   84,66710 

στρ., που βρίσκεται στη  θέση «ΧΙΟ-

ΝΙΣΜΕΝΗ», της περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στον αιτούντα κ. ΛΙΑ-

ΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ. 

4.  43.  

Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών 

εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση  98,48293 στρ., που 

βρίσκεται στη θέση «ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ», της περιοχής της 

Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα κ. ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

Γνωμοδοτεί    κατά πλειοψηφία 
 

 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

θετικά, σχετικά με την χορήγηση συναί-

νεσης ερευνητικών εργασιών σε δημό-

σια λατομική έκταση   98,48293 στρ., 

που βρίσκεται στη  θέση «ΧΙΟΝΙΣΜΕ-

ΝΗ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτά-

μου, στον αιτούντα κ. ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡ-

ΓΙΟ 

5.  44.  

Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών 

εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση  99,622 στρ., που 

βρίσκεται στη θέση «ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ», της περιοχής της 

Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στους σιτούντες κ.κ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΖΗ-

ΣΗ και ΤΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 

Γνωμοδοτεί   ομόφωνα 
 

 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

θετικά, σχετικά με την χορήγηση συναί-

νεσης ερευνητικών εργασιών σε δημό-

σια λατομική έκταση   99,622 στρ., που 

βρίσκεται στη  θέση «ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ», 

της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, 

στους αιτούντες κ.κ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΖΗ-

ΣΗ και ΤΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ. 

6.  45.  

Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών 

εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση  99,280 στρ., που 

βρίσκεται στη θέση «ΓΥΜΝΟ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξη-

ροποτάμου, στον αιτούντα κ. ΚΑΡΑΗΛΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟ 

Γνωμοδοτεί    κατά πλειοψηφία 
 

 

 Προς το Δημοτικό Συμβού-

λιο θετικά, σχετικά με την χορήγηση 

συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε 

δημόσια λατομική έκταση 99,280 



στρ., που βρίσκεται στη  θέση «ΓΥ-

ΜΝΟ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηρο-

ποτάμου, στον αιτούντα κ. ΚΑΡΑΗ-

ΛΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟ. 

7.  46.  

Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών 

εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση  91,565 στρ., που 

βρίσκεται στη θέση «ΓΥΜΝΟ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξη-

ροποτάμου, στον αιτούντα κ. ΚΑΡΑΗΛΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟ 

Γνωμοδοτεί    κατά πλειοψηφία 
 

 

 Προς το Δημοτικό Συμβού-

λιο θετικά, σχετικά με την χορήγηση 

συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε 

δημόσια λατομική έκταση 91,565 στρ., 

που βρίσκεται στη  θέση «ΓΥΜΝΟ», 

της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, 

στον αιτούντα κ. ΚΑΡΑΗΛΙΑ ΣΤΕΡ-

ΓΙΟ. 

 

8.  47.  

Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος  

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

 ΑΝΑΚΑΛΕΙ τις κάτωθεν 

άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κατα-

στημάτων, λόγω διακοπής δραστηριό-

τητας : 

  υπ’ αριθμ. 64165/21-10-2013 

(130/2013) άδειας ίδρυσης και λει-

τουργίας  καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Επιχείρηση παροχής 

υπηρεσιών – επιχείρησης μαζικής ε-

στίασης παρασκευής & διάθεσης προ-

χείρου γεύματος», επί της οδού Αμύ-

ντα 70, του κ. Παπαστεργίου Συμεών 

του Ιωάννη, κατόπιν αιτήσεώς του. 

  υπ’ αριθμ. 6089/1996 

(285/1996) άδειας ίδρυσης και λει-

τουργίας  καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Κρεοπωλείου», επί 

της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 

77, του κ. Μιναρετζής  Κων/νου του 

Ηλία, κατόπιν αιτήσεως του. 

  υπ’ αριθμ. 25316/16-09-2000 

(157/2000) άδειας ίδρυσης και λει-

τουργίας  καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Καφενείο», επί της 

οδού Ειρήνης 30, της κας Παπάζογλου 

Ευγενίας του Ιορδάνη, κατόπιν αιτή-

σεως της. 

 υπ’ αριθμ. 18929/08-05-2015 

(053/2015) άδειας ίδρυσης και λει-

τουργίας  καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Σνακ – μπαρ χωρίς 

παρασκευαστήριο», επί της οδού Βερ-

γίνας 51, της κας Μποσκοψίου Φωτει-

νής του Ηλία, κατόπιν αιτήσεως της.. 

  υπ’ αριθμ. 28180/05-10-2001 

(159/2001) άδειας ίδρυσης και λει-

τουργίας  καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Εργαστηρίου τροφί-

μων (ζαχαροπλαστικής), επί της οδού 

Τσακάλωφ – Αγ. Κων/νου 11, του κ. 



Παντελιδάκη Μόσχου του Μιχαήλ, 

κατόπιν αιτήσεώς της κας Παντελιδά-

κη – Παπαδοπούλου Αναστασίας του 

Δημητρίου, λόγω θανάτου. 

9.  48.  

Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος  - 

Ατματζίδου Ζαφειρώ 

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

 

 ΑΝΑΚΑΛΕΙ την υπ’ αριθμ. 

28053/20-05-2014 από 23-05-2014 

(61/2014) άδειας ίδρυσης και λειτουρ-

γία καταστήματος υγειονομικού ενδια-

φέροντος «Επιχείρηση αναψυχής – 

Επιχείρησης μαζικής εστίασης – Επι-

χείρησης μαζικής εστίασης παρασκευ-

ής και προσφοράς πλήρους γεύματος», 

της εταιρείας «ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΖΑ-

ΦΕΙΡΩ ΜΙΚΕ» επί της οδού Π. Κάβδα 

2α-2β, με εκπρόσωπο την κα Ατματζί-

δου Ζαφειρώ του Παύλου, λόγω πέ-

μπτης παράβασης καπνίσματος  σύμ-

φωνα με το άρθρο 3 της με αριθμ. Γ.Π. 

Οικ. 104720/25-08-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

1315/τ.β’/25-8-2010). 

10.  49.  

Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος – 

«ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» 

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

 ΑΝΑΚΑΛΕΙ την υπ’ αριθμ. 

. 62767/22-10-2012 από 05-11-2012 

(127/2012) άδειας ίδρυσης και λει-

τουργίας καταστήματος «Καφετέρια» 

ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΝΙΚΗΦΟ-

ΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με εκπρόσωπο 

τον κ. Νικηφορίδη Κων/νο, «Καφετέ-

ρια» που βρίσκεται στη Δράμα, επί της 

οδού Ηπείρου & Π.Κάβδα 19, λόγω 

πέμπτης παράβασης καπνίσματος  

σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αριθμ. 

Γ.Π. Οικ. 104720/25-08-2010 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ 1315/τ.β’/25-8-2010). 

11.  50.  

Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «Υπαίθριου παι-

δότοπου» 

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

 ΑΝΑΚΑΛΕΙ την υπ’ αριθμ. 

9611/04-03-2015 από 13-10-2015 

(56/2015) (ορθή επανάληψη) άδεια 

ίδρυσης και λειτουργίας «Υπαίθριου 

παιδότοπου» του συλλόγου Ποντίων 

Δράμας «ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ» εντός του 

πάρκου των Κομνηνών. 

 

 

Δράμα 22 .05.2017 

H γραμματέας   

 

Αγγελική Τσιπουρίδου 


