
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ           Αριθ.Αποφ 39/2012 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 10
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης της  Επιτροπής  

Ποιότητας Ζωής  του ∆ήµου ∆ράµας   

την 17/9/2012 

Θέµα 3
ο
 :  Γνωµοδότηση για έρευνα δηµόσιου λατοµείου µαρµάρων από την 

εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΗ ΕΠΕ» στην περιοχή Ταξιαρχών. 
 
    Στη ∆ράµα, σήµερα, 17η του µηνός Σεπτεµβρίου 2012 ,ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
14.00 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε  συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την 53975/13-9-2012 πρόσκληση 
του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 
75 του Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω επτά   (7) µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ  

Χαρακίδης Κυριάκος 
Φουτσιτζής Χρήστος      
Κιοσσές Χρήστος      Ιορδανίδης Παγκράτιος 
Μλεκάνης  Μιχαήλ  
Παπαδόπουλος Γεώργιος     Ρεµόντης  Θεµιστοκλής  
Χατζηγιάννης Αναστάσιος      
Τερζής  Ανέστης 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. ∆ράµας 
,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο  κ. Πρόεδρος  εισηγούµενος  το 3ο    θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης  παρουσιάζει 
στο σώµα το µε αριθµό πρωτοκόλλου 47873/14-8-2012 έγγραφο του Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας το οποίο λέει τα εξής: 

       Σας αποστέλλουµε κυρωµένο απόσπασµα του πρακτικού της  18/09- 

08-2012  συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας, που  

περιέχει την µε αριθµό  43/2012 απόφαση  αυτού, περί « Γνωµοδότησης για 

 έρευνα  δηµόσιου  λατοµείου  µαρµάρων από  την  εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ 

 ΝΙΚΟΛΗ ΕΠΕ» στην περιοχή Ταξιαρχών » µαζί µε το αποδεικτικό δηµοσίευσης 

 και τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα και παρακαλούµε για δικές σας ενέργειες, 

 σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010. 

 
Συνηµµένα µας απέστειλαν : 
1)        Τοπογραφικό διάγραµµα 
2)   Το 9887/Φ5510/10-5-12 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικού Ελέγχου- Τµήµατος 
Τεχνικής Υποστήριξης & Φυσικών Πόρων Α.Μ.Θ., µε το οποίο ζητείται η 
γνωµοδότηση του ∆ήµου σχετικά µε το θέµα. 



 

       Μετά τα παραπάνω πρέπει ως Οικονοµική Επιτροπή του ∆.  ∆ράµας να 
γνωµοδοτήσουµε σχετικά, σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 και στη 
συνέχεια να αποστείλουµε την γνωµοδότησή µας  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆. 
∆ράµας. 
      Η Οικονοµική Επιτροπή   αφού άκουσε τον κ.  πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων , είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του   Ν. 3852/2010,έλαβε 
γνώση του  µε αριθµό πρωτοκόλλου 47873/14-8-2012 έγγραφο του Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας και του µε αριθµό πρωτοκόλλου 9887/Φ5510/10-5-12 
εγγράφου της ∆/νσης Τεχνικού Ελέγχου- Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης & Φυσικών 
Πόρων Α.Μ.Θ και του τοπογραφικού διαγράµµατος 

 

        Μειοψηφούντων των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής : 1) Παπαδόπουλου 
Γεώργιου, 2) Χατζηγιάννη Αναστάσιου και 3) Τερζή Ανέστη  οι οποίοι εξέφρασαν 

επιφύλαξη για το θέµα  λόγω α) ελλιπούς ενηµέρωσης για τους λόγους απόρριψης της 
µειοψηφίας του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας όπου αναφέρεται ότι  
αντιδρούν οι κάτοικοι του συνοικισµού Ταξιαρχών στην δηµιουργία λατοµείου τη 
στιγµή που είναι ορατές οι συνέπειες κυρίως στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής, 
β) για την ελλιπή ενηµέρωση αν παρεµποδίζονται  άλλα έργα του ∆ήµου στην περιοχή 
και γ) αν η προτεινόµενη θέση του λατοµείου µαρµάρων είναι ορατή από τον δρόµο 
και διατύπωσαν την άποψη ότι «επιβάλλεται να βρίσκονται στην διάθεση των 

∆ηµοτικών Συµβούλων τα απαραίτητα έγγραφα για ενηµέρωσή τους πρίν συζητηθεί 
αναλυτικά το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» στο οποίο θα καταθέσουν τις προτάσεις 
τους και θα αποφασίσουν σχετικά. 
 

Γ ν ω µ ο δ ο τ ε ί     θετικά   κ α τ ά       π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
 
1. Γ ι α  τη διενέργεια έρευνας δηµοσίου λατοµείου µαρµάρων, έκτασης 97 στρ. από 
την  εταιρία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΗ ΕΠΕ»,  στην περιοχή Ταξιαρχών της ∆Κ ∆ράµας, 
της Περιφερειακής Κοινότητας ∆ράµας 
 
2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 39/2012 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 Ο �ρόεδρος              Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

               ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


