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1.  14 

      Γνωμοδότηση για την 15ετή παράταση μίσθωσης 
δημόσιου λατομείου μαρμάρου έκτασης 20,80485 στρ. 
που βρίσκεται στη θέση «Καρύδια», της περιοχής 
Βαθυλάκκου της Τ.Κ. Μοναστηρακίου, στην εταιρεία 
«ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ε.». 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του 
κ.Ε.Καλφόπουλου ο οποίος  ανέ-

φερε ότι, παρόμοια θέματα θα έπρε-

πε να εξετάζονται από την υπηρεσί-

α, διερωτώμενος για ποιό λόγο να 

γνωμοδοτούν οι αιρετοί, διότι η Το-

πική Αυτοδιοίκηση δεν έχει αποφα-

σιστική αρμοδιότητα αν και κατά τη 

γνώμη του θα έπρεπε».  

 

2.  15 

      Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευ-
νητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 
75,369στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ», 
της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στους ΣΓΟΥΡΟ 
ΙΩΑΝΝΗ και ΚΑΡΟΛΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του 
κ.Ε.Καλφόπουλου ο οποίος  ανέ-

φερε ότι, παρόμοια θέματα θα έπρε-

πε να εξετάζονται από την υπηρεσί-

α, διερωτώμενος για ποιό λόγο να 

γνωμοδοτούν οι αιρετοί, διότι η Το-

πική Αυτοδιοίκηση δεν έχει αποφα-

σιστική αρμοδιότητα αν και κατά τη 

γνώμη του θα έπρεπε».  

 

3.  16 
      Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παρά-
ταση – Δαυΐδης Θεόδωρος Ομόφωνα 

4.  17 

    Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας κατα-
στήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος - Τζεδάκης 
Τίτος 

Ομόφωνα 

5.  18 

      Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας κατα-
στήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος - Καλτσίδης 
Δημήτριος 

Ομόφωνα 

6.  19 

      Επανεξέταση απόφασης για ανάκληση προέγκρι-
σης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος του Βικελίδη Παναγιώτη του Γεωργίου 

Ομόφωνα 

7.  20 

      Λειτουργία υπαίθριου παιδότοπου χωρίς άδεια – 
επιβολή προστίμου – «ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ» 

Ομόφωνα 

 Την μη επιβολή προ-

στίμου στον Σύλλογο Ποντίων «ΟΙ 

ΚΟΜΝΗΝΟΙ» για την λειτουργία 

παιδότοπου χωρίς άδεια λειτουργί-

ας, διότι έχει εκδοθεί η υπ αριθμ. 

056/2015 με αριθμ. πρωτ.: 9611/04-

03-2015 άδεια οριστικής λειτουργί-

ας στο πάρκο των Κομνηνών για 

τον εν λόγω παιδότοπο. 
 

 
Δράμα 25 .05.2015 
H γραμματέας   
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