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ΠΡΟΣ 

Τα µέλη 
 
κ. Κιοσσέ Χρήστο  
κ. Ιορδανίδη Παγκράτιο  
κ. Φουτσιτζή Χρήστο  
κ. Μλεκάνη Μιχαήλ  
κ. Ρεµόντη Θεµιστοκλή 
κ. Χατζηγιάννη Αναστάσιο 
κ. Παπαδόπουλο  Γεώργιο  
κ. Τερζή  Ανέστη 
 

Καλείστε να προσέλθετε στη 11η δηµόσια συνεδρίαση του έτους 2012 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
την 15η του µηνός Οκτωβρίου έτους 2012, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 13.30 µ.µ. για 
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνηµµένα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ Α' 87). 
 
Θέµα 1ο: Γνωµοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών 
σε δηµόσια λατοµική έκταση. 
Θέµα 2ο: Ανάκληση άδειας  ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος διότι 
υπάρχει ταυτόχρονη ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στην κλειστή αίθουσα και 
στον υπαίθριο χώρο του καταστήµατος, χωρίς αυτό να αναγράφεται στην 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του:  

-Κατάστηµα «Καφετέρια» µε την επωνυµία «CAFÉ DE CAFÉ» που 
βρίσκεται στη ∆ράµα, επί της οδού Ηπείρου 19, ιδιοκτησίας της 
«Ιωσηφίδης Σωτήρης & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

Θέµα 3ο: Ανάκληση άδειας  ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος διότι 
υπάρχει ταυτόχρονη ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στην κλειστή αίθουσα και 
στον υπαίθριο χώρο του καταστήµατος, χωρίς αυτό να αναγράφεται στην 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του:  

- Κατάστηµα «Οβελιστήριο» µε την επωνυµία «Πολύτεκνος» που 
βρίσκεται στη ∆ράµα, επί της οδού Χρυσοβέργη 1, ιδιοκτησίας της 
Χατζηιωαννίδου Ελισάβετ συζ. Στυλιανού. 

Θέµα 4ο: Ανάκληση άδειας  ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος διότι 
υπάρχει ταυτόχρονη ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στην κλειστή αίθουσα και 
στον υπαίθριο χώρο του καταστήµατος, χωρίς αυτό να αναγράφεται στην 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του:  



-Κατάστηµα «Ψαροταβέρνα» µε την επωνυµία «Ψαράκι» που βρίσκεται 
στη ∆ράµα, επί της οδού Εθνικής Αµύνης 63, ιδιοκτησίας του Σιαµπανίδη 
Λεωνίδα του Γεωργίου. 

Θέµα 5ο: Ανάκληση άδειας  ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος διότι 
υπάρχει ταυτόχρονη ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στην κλειστή αίθουσα και 
στον υπαίθριο χώρο του καταστήµατος, χωρίς αυτό να αναγράφεται στην 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του:  

-Κατάστηµα «Ψητοπωλείο» µε την επωνυµία «Νουσδίλης» που βρίσκεται 
στη ∆ράµα, επί της οδού Ευξείνου Πόντου 22, ιδιοκτησίας της Νουσδίλη 
Μαρίας του Χριστόδουλου. 

Θέµα 6ο: Ανάκληση άδειας  ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος διότι 
υπάρχει ταυτόχρονη ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στην κλειστή αίθουσα και 
στον υπαίθριο χώρο του καταστήµατος, χωρίς αυτό να αναγράφεται στην 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του:  

-Κατάστηµα «Ψητοπωλείο» µε την επωνυµία «Κοτόπουλα LIGHT» που 
βρίσκεται στη ∆ράµα, επί της οδού Πατριάρχου ∆ιονυσίου 3, ιδιοκτησίας 
της Ζαχαράκη Μαρίας του Ιωάννη. 

Θέµα 7ο: Ανάκληση άδειας  ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος διότι 
υπάρχει ταυτόχρονη ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στην κλειστή αίθουσα και 
στον υπαίθριο χώρο του καταστήµατος, χωρίς αυτό να αναγράφεται στην 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του:  

-Κατάστηµα «Καφετέρια» µε την επωνυµία «DK» που βρίσκεται στη 
∆ράµα, επί της οδού Εθνικής Αµύνης 53, ιδιοκτησίας της Κόκκινου Ελένης 
του Ηρακλή. 
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