
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11/ 21-09-2016  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  59/2016 1ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέ-

ροντος – Γεωργιάδη Ιωάννη 

 

Ομόφωνα 

 

2.  

60/2016 

2o EKTAKTO 

Δέσμευση θέσεων στάθμευσης 

Π α ρ α π έ μ π ε ι     Ο μ ό φ ω ν α      

 

Προς  το Δημοτικό Συμβούλιο το 

θέμα της δέσμευσης θέσεων στάθμευ-

σης, μετά από αίτημα της Εθνικής 

Τράπεζας διότι , λόγω ελλιπούς ενη-

μέρωσης εξ αιτίας του εκτάκτου του 

θέματος, δεν έχουν τη δυνατότητα να 

τοποθετηθούν – γνωμοδοτήσουν επ΄ 

αυτού. 

 

3.  

61/2016 

Γνωμοδότηση για την επικαιροποίηση της αριθμ. 270/2013 

ΑΔΣ και εκ νέου χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργα-

σιών σε δημόσια λατομική έκταση 98,98359στρ. που βρί-

σκεται στη θέση «ΑΕΤΟΦΩΛΙΕΣ», της περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στην εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ 

ΓΡΑΝΙΤΕΣ» 

 

Γνωμοδοτεί    κατά   πλειοψηφία  

 

Μειοψηφούντος του αντιπροέδρου 

της επιτροπής  Ηλιόπουλου Στέρ-

γιου, ο οποίος ψήφισε αρνητικά διότι 

θεωρεί ότι, το βόρειο τμήμα είναι πε-

ριοχή Natura, χαρακτηρισμένος ως φυ-

σικός  οικότοπος και οφείλουμε να τον 

προστατεύσουμε. 

 

 

4.  

62/2016 

Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών ερ-

γασιών σε δημόσια λατομική έκταση 93,23934στρ. που βρί-

σκεται στη θέση «ΡΑΧΗ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροπο-

τάμου, στην εταιρεία «Ι. ΜΠΥΡΟΣ –Κ. ΠΑΠΠΟΣ & ΣΙΑ 

ΟΕ» 

 

Γνωμοδοτεί    κατά   πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντος του αντιπροέδρου 

της επιτροπής  Ηλιόπουλου Στέργιου, 
ο οποίος ψήφισε αρνητικά διότι θεωρεί 

ότι, ο συγκεκριμένος χώρος είναι χαρα-

κτηρισμένος ως φυσικός  οικότοπος και 

οφείλουμε να τον προστατεύσουμε. 

 

 

5.  

63/2016 
Έγκριση κοπής δένδρου στα Α΄ Κοιμητήρια Δράμας  

 

   Ο μ ό φ ω ν α 

 

 

6.  

64/2016 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομι-

κού ενδιαφέροντος – Καλαντίδου Δέσποινα. 

 

                 Ο μ ό φ ω ν α 

 

7.  

65/2016 
Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομι-

κού ενδιαφέροντος – Αγγέλη Αικατερίνη 

                Ο μ ό φ ω ν α 

 

8.  

66/2016 
Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομι-

κού ενδιαφέροντος – Σαμαράς Ελευθέριος 

                Ο μ ό φ ω ν α 

 

9.   

67/2016 

Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υ-

γειονομικού ενδιαφέροντος – Αμανατίδης Βασίλειος 

                Ο μ ό φ ω ν α 

 

 

 

 

Δράμα 22 .09.2016 

H γραμματέας   

 

 

Αγγελική Τσιπουρίδου 


