
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ           Αριθ.Αποφ 41/2012 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 11
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου ∆ράµας   

Την 15/10/2012 

Θέµα 
 

1
ο
: Γνωµοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών 

εργασιών σε δηµόσια λατοµική έκταση. 

 

    Στη ∆ράµα, σήµερα, την 15η του µηνός Οκτωβρίου 2012 ,ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 13.30 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε   
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την 
60271/9-10-2012 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 οκτώ  (8) µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 

Παπαδόπουλος Γεώργιος 
 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 

∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

Ο κ. Πρόεδρος  εισηγούµενος  το 1ο θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 55751/21-9-2012 έγγραφο 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  ∆. ∆ράµας σχετικά µε την  
Γνωµοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δηµόσια 
λατοµική έκταση και την αριθµ. 9/2012 απόφαση του Συµβουλίου ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Ξηροποτάµου σχετικά µε το παραπάνω θέµα. 

 
Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε γνώση το έγγραφο της υπηρεσίας, 
είδε τις διατάξεις του άρθρο 83 του Ν. 3852/2010, την αριθµ. 9/2012 απόφαση 
του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Ξηροποτάµου µετά από συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων. 
 
                                                Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο µ ό φ ω ν α 

 

 



Συµφωνεί µε την άποψη του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Ξηροποτάµου και εκφράζει σύµφωνη γνώµη 

 

1.για τις ερευνητικές εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν σε δηµόσιες  

λατοµικές εκτάσεις που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Ξηροποτάµου ,όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο 

αριθ. 34622/01-06-2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών 

του ∆ήµου ∆ράµας. 

 

2.- Σε περίπτωση µελλοντικής λατοµικής εκµετάλλευσης των 

συγκεκριµένων εκτάσεων, επιφυλάσσεται για τυχόν αλλοίωση του 

οικοσυστήµατος που υπάρχει στην περιοχή του φαραγγιού της ΒΙ.ΠΕ. 

∆ΡΑΜΑΣ µε το τοπωνύµιο  «ΝΤΟΥΜΠΑΡΗ»    

3. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον 
∆ήµαρχο ∆ράµας. 

 
 

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 41/2012 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 Ο �ρόεδρος             Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


