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12 / 19-12-2017  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  69.  

Αίτηση για τοποθέτηση πινακίδας Ρ-72-Καριπίδη 
Νικόλαου 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί       ο μ ό φ ω ν α 

 
Προς το ΔΣ για την αποδο-

χή της με αριθ. πρωτ. 46331/23-10-2017 

αίτησης του κ. Καριπίδη Νικόλαου του 

Προδρόμου, για την τοποθέτηση πινακίδας 

Ρ -72, πινακίδας απαγόρευσης στην είσοδο 

της ανοικτής - κλειστής θέσης  στάθμευσης 

της οικοδομής, επί της οδού Κασσάνδρου 

4α στη Δράμα. 

2.  70.  

Αίτηση για δέσμευση θέσης στάθμευσης- Κουρτί-
δη Λάζαρου 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί       α ρ ν η τ ι κ ά 
 

Προς το ΔΣ για την αποδο-
χή της με αριθ. πρωτ. 49978/14-11-2017 

αίτησης του κ. Κουρτίδη Λάζαρου του 

Αναστασίου, για δέσμευση μιας θέσης 

στάθμευσης για το ΙΧ επιβατικό όχημα με 

αριθμό κυκλοφορίας: ΚΒM 8239 και την 

τοποθέτηση πινακίδας Ρ-72 για τη δέσμευ-

ση χώρου στάθμευσης αποκλειστικά για 

συγκεκριμένο όχημα ατόμου με μειωμένη 

κινητικότητα, μπροστά στην είσοδο κατοι-

κίας του επί της οδού Φιλώτα 1Α στη 

Δράμα. 

3.  71.  

Γνωμοδότηση για την μίσθωση κατόπιν δημο-
πρασίας δημόσιου Λατομείου μαρμάρου έκτασης 
195,3050 στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΠΟΥΡ-
ΝΑΡΙΑ» ΤΗΣ Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στην αιτούσα 
εταιρεία «F.H.L.-Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ 
ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ» 

Γνωμοδοτεί   ομόφωνα 
 

 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο, 

σχετικά με την μίσθωση κατόπιν δημο-

πρασίας δημόσιου Λατομείου μαρμάρου 

έκτασης 195,3050 στρ., που βρίσκεται στη 

θέση «ΠΟΥΡΝΑΡΙΑ» ΤΗΣ Δ.Κ. Ξηροπο-

τάμου, στην αιτούσα εταιρεία «F.H.L.-Η. 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ 

ΑΒΕΕ» 

4.  72.  

Γνωμοδότηση για την απευθείας μίσθωση δημό-
σιου Λατομείου μαρμάρου έκτασης 99,429 στρ., 
που βρίσκεται στη θέση «ΠΟΥΡΝΑΡΙΑ» ΤΗΣ 
Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στην αιτούσα εταιρεία 
«F.H.L.-Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ 
ΑΒΕΕ» 

Γνωμοδοτεί   ομόφωνα 
 

 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο, 

σχετικά με την απευθείας μίσθωση δημό-

σιου Λατομείου μαρμάρου έκτασης 99,429 

στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΠΟΥΡΝΑ-

ΡΙΑ» ΤΗΣ Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στην αι-

τούσα εταιρεία «F.H.L.-Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ» 

5.  73.  

Έγκριση κοπής δένδρων σε 1 σημείο του Δήμου 
Δράμας  

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

Εγκρίνει την κοπή,  τριών (3) δένδρων 

στο πεζοδρόμιο στις οδούς Κομνηνών και 

Κωστή Παλαμά, στην Δράμα. 

 

6.  74.  

Έγκριση κοπής δέντρου σε σχολείο της πόλης Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α 

Εγκρίνει την κοπή,  ενός (1) δέντρου 

στον προαύλιο χώρο του 1ου Δημοτικού 

Σχολείου Δράμας. 

 
 

Δράμα 19 .12.2017 

H γραμματέας   

 

Αγγελική Τσιπουρίδου 


