
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12/ 17-10-2016  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  68/2016 1ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της 

πόλης  

Ο μ ό φ ω ν α 

2.  

69/2016 2ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειο-

νομικού ενδιαφέροντος – Simeonova Bistra   

Ο μ ό φ ω ν α 

3.  

70/2016 3ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Ανάκληση άδειας  ίδρυσης καταστήματος υγειονομι-

κού ενδιαφέροντος – Χρυσαφίδου Αλεξάνδρα 

Ο μ ό φ ω ν α 

4.  

71/2016 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητι-

κών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 

99,97209στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΕΡΙΒΛΕ-

ΠΤΟΝ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον κ. 

Λιανό Γεώργιο 

Γνωμοδοτεί    κατά   πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντος του αντιπροέ-

δρου της επιτροπής  Ηλιόπουλου 

Στέργιου, ο οποίος ψήφισε αρνη-

τικά διότι θεωρεί ότι, το βόρειοα-

νατολικό τμήμα είναι περιοχή 

Natura, χαρακτηρισμένος ως φυσι-

κός  οικότοπος προτεραιότητας και 

οφείλουμε να τον προστατεύσουμε. 

 

    Με την παρατήρηση του μέλους  

της επιτροπής  Καλφόπουλου 

Ευαγγέλου ότι, σαν Δήμος, θα πρέ-

πει να αποφασίζει για την διάθεση 

χώρων ιδιοκτησίας του και όχι απλά 

να γνωμοδοτεί. 

 

 

5.  

72/2016 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητι-

κών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 

93,84737στρ. που βρίσκεται στη θέση  «ΠΕΡΙΒΛΕ-

ΠΤΟΝ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον κ. 

Λιανό Γεώργιο 

  Γνωμοδοτεί    κατά   πλειοψηφία 

  

 Μειοψηφούντος του αντιπροέ-

δρου της επιτροπής  Ηλιόπουλου 

Στέργιου, ο οποίος ψήφισε με επι-

φύλαξη διότι θεωρεί ότι, είναι πε-

ριοχή Natura, χαρακτηρισμένος ως 

φυσικός  οικότοπος και οφείλουμε 

να τον προστατεύσουμε, μόνο κα-

τόπιν κύρους ΜΠΕ (Μελέτης Περι-

βαλλοντικών Επιπτώσεων). 

 

Με την παρατήρηση του μέλους  

της επιτροπής  Καλφόπουλου 

Ευαγγέλου ότι, σαν Δήμος, θα πρέ-

πει να αποφασίζει για την διάθεση 

χώρων ιδιοκτησίας του και όχι απλά 

να γνωμοδοτεί. 

 

 

6.  

73/2016 Δέσμευση μίας θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην πε-

ριοχή της Αγ. Βαρβάρας  
                 Ο μ ό φ ω ν α 

 

7.  

74/2016 Γνωμοδότηση για την κατάργηση και απομάκρυνση 

θέσης περιπτέρου. 
                Ο μ ό φ ω ν α 

 



8.  

75/2016 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειο-

νομικού ενδιαφέροντος – Βικελίδη Παναγιώτη. 
                Ο μ ό φ ω ν α 

 

9.   

76/2016 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειο-

νομικού ενδιαφέροντος – Ταουσάνη Βασιλείου. 

                Ο μ ό φ ω ν α 

 

 

10.  

77/2016 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση 

– Καραγεωργίου Ανδρέα 
                Ο μ ό φ ω ν α 

 

 

 

Δράμα 18 .10.2016 

H γραμματέας   

 

 

Αγγελική Τσιπουρίδου 


