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Καλείστε να προσέλθετε στη 2η δηµόσια συνεδρίαση του έτους 2013 της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 
18

η
  του µηνός Ιανουαρίου έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.00 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: 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 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 «Καφετέρια» µε την επωνυµία «DK» που βρίσκεται στη 
∆ράµα, επί της οδού Εθνικής Αµύνης 53, ιδιοκτησίας της Κόκκινου Ελένης 
του Ηρακλή. 

Θέµα 4ο: Γνωµοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών 
σε δηµόσια λατοµική έκταση 96,17689 στρ., στον Κοντογιάννη Α, Φώτιο, στην 
περιοχή Ξηροποτάµου .     
Θέµα 5ο: Γνωµοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών 
σε δηµόσια λατοµική έκταση 99,56273 στρ., στον Κοντογιάννη Α, Φώτιο, στην 
περιοχή Ξηροποτάµου .   
Θέµα 6ο: Προέγκριση  ίδρυσης  καταστήµατος   υγειονοµικού   ενδιαφέροντος  
«Επιχείρηση  Αναψυχής  (καφενείο)»  το  οποίο  πρόκειται  να   ιδρυθεί  και  να  
λειτουργήσει στο Ο.Τ. 21 της Τ. Κ. Μαυροβάτου ∆ράµας ,ιδιοκτησίας Συµεωνίδη 
Κωνσταντίνου του Θεοδόσιου. 
Θέµα  7ο: Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος «εστιατόριο για αποκλειστική διανοµή φαγητών κατ’ οίκον» 
ιδιοκτησίας Ηλίεβα Σιλβάνα του Νικολάεβα. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
 
 

                                                Χαρακίδης  Κυριάκος 
                                       ∆ήµαρχος ∆ράµας 

 
 
 

 

 
 

 


