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Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 

 

Προς τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Δράμας 

 

1. Σιδηρόπουλο Δημήτριο 

2. Ρεμόντη Σταμάτιο 

3. Τερζή Ανέστη 

4. Μωϋσιάδη Αριστείδη 

5. Τσεπίλη Γεώργιο 

6. Ηλιόπουλο Στέργιο 

7. Καλφόπουλο Ευάγγελο 

8. Ρεμόντη Θεμιστοκλή 

                    

Σας καλούμε την 13η Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, να συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής Δήμου Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), που θα γίνει στο 

Δημοτικό κατάστημα, προκειμένου να συζητήσουμε και να ληφθεί  απόφαση στα θέματα: 

 

 

1. Έγκριση κοπής δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο της Δ.Κ. Κουδουνίων 

2. Τροποποίηση – Επέκταση ελεγχόμενης Στάθμευσης  

3. Αίτηση για τοποθέτηση πινακίδας Ρ-72 

4. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική 

έκταση μαρμάρων 36,66058 στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της περιοχής 

της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

5. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική 

έκταση μαρμάρων 36,81408στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της περιοχής της 

Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

6. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική 

έκταση μαρμάρων 99,88013στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΤΟΥΡΚΟΤΟΠΟΣ», της περιοχής 

της Τ.Κ. Μυλοποτάμου, στον αιτούντα ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

7. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική 

έκταση μαρμάρων 99,909στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΤΟΥΡΚΟΤΟΠΟΣ», της περιοχής της 

Τ.Κ. Μυλοποτάμου, στον αιτούντα ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

8. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική 

έκταση μαρμάρων 99,86422στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΤΟΥΡΚΟΤΟΠΟΣ», της περιοχής 

της Τ.Κ. Μυλοποτάμου, στον αιτούντα ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

9. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική 

έκταση μαρμάρων 99,88574στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΤΟΥΡΚΟΤΟΠΟΣ», της περιοχής 

της Τ.Κ. Μυλοποτάμου, στον αιτούντα ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

10. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική 

έκταση μαρμάρων 99,87455στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΤΟΥΡΚΟΤΟΠΟΣ», της περιοχής 

της Τ.Κ. Μυλοποτάμου, στον αιτούντα ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

11. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική 

έκταση μαρμάρων 99,83998 στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της περιοχής 

της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

12. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική 

έκταση μαρμάρων 80,53293 στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της περιοχής 

της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 



13. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική 

έκταση μαρμάρων 99,88299 στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της περιοχής 

της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 

14. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική 

έκταση μαρμάρων 98,7284 στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της περιοχής της 

Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 

15. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική 

έκταση μαρμάρων 99,72243 στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της περιοχής 

της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 

16. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική 

έκταση μαρμάρων 99,94648 στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της περιοχής 

της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 

 

 

 

 

O   Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

  

Μαμσάκος Χριστόδουλος 

Δήμαρχος Δράμας 

 

 


