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Αναστολή λειτουργίας καταστή-
ματος - Λατσίσταλης Νικόλαος 

 

       Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 5 Οκτωβρίου, ημέρα  Κυριακή και ώρα 
10.30, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δ. Δράμας, υπό  την Προεδρία του 
κ. Χριστόδουλου Μαμσάκου Δημάρχου Δράμας, μετά από την 52541/03/10/2014 γραπτή 
πρόσκλησή της, που δόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, με αποδεικτικό και δημο-
σιεύθηκε 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 8 μέλη: 

 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Μαμσάκος Χριστόδουλος, (Πρόεδρος) 
2. Σιδηρόπουλος Δημήτριος 
3. Ρεμόντης Σταμάτιος 
4. Τερζής Ανέστης 
5. Μωϋσιάδης Αριστείδης 
6. Τσεπίλης Γεώργιο  
7. Ηλιόπουλος Στέργιος 
8. Καλφόπουλος Ευάγγελος 

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
 
1) Ρεμόντης Θεμιστοκλής 

 
Με την παρουσία και της Αϊναλόγλου Αναστασίας, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας,  γραμμα-
τέως  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Δράμας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνε-
δρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης   

 
Το  σώμα  ομόφωνα έκρινε τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 88 του Ν. 3852/2010, για  το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στα θέματα της ημερή-
σιας διάταξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Δράμας.  
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Ο Πρόεδρος της επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισάγοντας το 3Ο θέμα της ημε-
ρήσιας διάταξης παρουσιάζει στα  μέλη  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το αριθμ. 
πρωτ. 51283/26-09-2014 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης σχετικά με την αναστολή λειτουργίας καταστήματος «Σνακ-Μπαρ» με 
την επωνυμία «ΚΑΛΑΜΙΑ», και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά. 

Με το ανωτέρω έγγραφο, η υπηρεσία εισηγείται την αναστολή της λειτουργί-
ας του εν λόγω καταστήματος, ιδιοκτησίας του κ. Λατσίσταλη Νικολάου του Πανα-
γιώτη, για τόσο χρονικό διάστημα, όσο απαιτείται για την εκτέλεση όλων των ανα-
γκαίων διορθωτικών μέτρων, ώστε η επιχείρηση να εναρμονιστεί με τις ισχύουσες 
νομοθετικές απαιτήσεις, σύμφωνα και με το υπ’αριθμ. 51126/25-9-2014 έγγραφο της 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Δράμας. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
και λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 73 του Ν.3852/10, το έγγραφο της 
υπηρεσίας καθώς και το υπ’αριθμ. 51126/25-9-2014 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Δράμας 
 

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

 

ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ λειτουργίας καταστήματος «Σνακ-Μπαρ», επί της ο-
δού Λαμπριανίδου 3,  ιδιοκτησίας του κ. Λατσίσταλη Νικολάου του Παναγιώτη, για 
τόσο χρονικό διάστημα, όσο απαιτείται για την εκτέλεση όλων των αναγκαίων διορ-
θωτικών μέτρων, ώστε η επιχείρηση να εναρμονιστεί με τις ισχύουσες νομοθετικές 
απαιτήσεις. 
 

 Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον κύριο Πρόεδρο.  
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