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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 2
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου ∆ράµας   

Την 18-2-2013 

 

Θέµα 
 

4
ο
: Γνωµοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών 

εργασιών σε δηµόσια λατοµική έκταση 96,17689 στρ., στον Κοντογιάννη 

Α, Φώτιο, στην περιοχή Ξηροποτάµου. 
 

     Στη ∆ράµα, σήµερα, την 18η του µηνός Φεβρουαρίου 2013 ,ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 13.00 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας 
συνήλθε σε   συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ∆. ∆ράµας,  ύστερα 
από την 8566/11-2-2013 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου της Επιτροπής ,στη 
συνεδρίαση προήδρευσε ο κ. Ρεµόντης Θεµιστοκλής σύµφωνα µε την παρ.3. 
του Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆. ∆ράµας « Αν 
ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νοµίµως, κατά το άρθρο 
75 του Ν.3852/2010, δηλαδή προεδρεύει ο αντιπρόεδρος ή το µέλος της 
πλειοψηφίας, που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους». 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε  (5) µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ρεµόντης Θεµιστοκλής 
Μλεκάνης Μιχαήλ  
Γρηγορίου Κυριάκος 
Παπαδόπουλος Γρηγόριος 
Χατζηγιάννης Αναστάσιος 

 

Χαρακίδης Κυριάκος 
Φουτσιτζής Χρήστος 
Κάργας Γεώργιος 
Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 
∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο προεδρεύων  εισηγούµενος  το 4ο θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ.5851/29-1-2013  έγγραφο 
της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου  ∆. ∆ράµας σχετικά µε την  
Γνωµοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε 
δηµόσια λατοµική έκταση 96,17689 στρ., στον Κοντογιάννη Α, Φώτιο, 

στην περιοχή Ξηροποτάµου  , το οποίο λέει τα εξής: 
 

Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα το αριθµ. 26660/12/Φ5607/29-11-2012 έγγραφο 

της ∆/νσης Τεχνικού Ελέγχου της   Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, 

µε το οποίο ζητείται να γνωµοδοτήσει ο ∆ήµος σχετικά µε τη χορήγηση συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών σε δηµόσια λατοµική έκταση 96,17689 στρ., στον 

Κοντογιάννη Α, Φώτιο, στην περιοχή Ξηροποτάµου , την αριθµ. 2/2013 απόφαση του 

Τοπικού Συµβουλίου Ξηροποτάµου καθώς και την εισήγηση του Τµήµατος 



Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και παρακαλούµε να γνωµοδοτήσετε 

σχετικά.                                             
Στη συνέχεια  σας διαβάζω την εισήγηση της Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Η υπηρεσία µας έλαβε στις 14-12-2012 το µε αριθµ. πρωτ.  
26660/12/Φ5607/29-11-2012 έγγραφο της ∆/νσης   Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Σύµφωνα µε αυτό ζητούνταν  να γνωµοδοτήσουν 

κατ΄ αρµοδιότητα διάφοροι φορείς µεταξύ των οποίων και ο ∆ήµος σχετικά µε τη 

χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δηµόσια λατοµική έκταση 

96,17689στρ., στον Κοντογιάννη Φώτιο, στη θέση ∆ρυοδάσος της ∆.Κ. 

Ξηροποτάµου.  

Το ανωτέρω έγγραφο  διαβιβάστηκε µε το αριθµ. πρωτ. 371/3-1-2013 

διαβιβαστικό µας προς το Τοπικό Συµβούλιο της ∆.Κ. Ξηροποτάµου προκειµένου να 

γνωµοδοτήσει σχετικά. Σύµφωνα µε την αριθµ. 2/2013 απόφασή του, που µας 

διαβιβάστηκε µε το αριθµ πρωτ.   4463/23-1-2013 διαβιβαστικό, το Τοπικό Συµβούλιο  

γνωµοδότησε οµόφωνα θετικά για τη χορήγηση άδειας ερευνητικών εργασιών στη 

συγκεκριµένη θέση της ∆.Κ. Ξηροποτάµου. 

Η υπηρεσία µας αφού εξέτασε το αρχικό αίτηµα λαµβάνοντας υπόψη την 

αριθµ. 2/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆.Κ. Ξηροποτάµου.   καθώς και  

τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 10 του Ν. 2115/1993 ( ΦΕΚ15Α/15-2-

1993) εισηγείται θετικά για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε 

δηµόσια λατοµική έκταση 96,17689 στρ, στον Κοντογιάννη Α. Φώτιο στην περιοχή 

της ∆.Κ Ξηροποτάµου διότι δε συντρέχουν λόγοι απόρριψής της. 

 
Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε γνώση το έγγραφο της υπηρεσίας, 
είδε τις διατάξεις του άρθρο 83 του Ν. 3852/2010, την αριθµ. 2/2013 απόφαση 
του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Ξηροποτάµου και το αριθµ.  
26660/12/Φ5607/29-11-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικού Ελέγχου της   
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης µετά από συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων. 
 
                                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο µ ό φ ω ν α 

 

1. Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  θετικά για τις ερευνητικές εργασίες 

που θα πραγµατοποιηθούν σε δηµόσια λατοµική έκταση 96,17689 στρ, στον 

Κοντογιάννη Α. Φώτιο στην περιοχή της ∆.Κ Ξηροποτάµου διότι δε συντρέχουν 

λόγοι απόρριψής της. 

2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας. 
 
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 6/2013. 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 Ο �ρόεδρος             Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


