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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  141.  Προέγκριση ίδρυσης καταστή-
ματος υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος – Ομηρίδη Γεωργίου-
Ραφαήλ. 

Ομόφωνα  
 

2.  142.  Ανάκληση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος υ-
γειονομικού ενδιαφέροντος – 
Χατζημιχαήλ Παντελίτσας. 

Ομόφωνα Αναβάλλεται  
Με την παρατήρηση του Αντιπροέδρου της 
Επιτροπής κ. Ηλιόπουλου ότι δεν τηρήθηκε η 
προθεσμία των 30 ημερών από την τοιχοκόλ-
ληση της έκθεσης αυτοψίας (27-11-2014), για 
την υποβολή ένστασης στη Δ/νση Πολεοδο-
μίας Δράμας από τον ενδιαφερόμενο, 

 
3.  143.  Ανάκληση άδειας προέγκρισης 

ίδρυσης καταστήματος υγειο-
νομικού ενδιαφέροντος – Βικε-
λίδη Παναγιώτη. 

Ομόφωνα  
 

4.  144.  Γνωμοδότηση για τη 15ετή πα-
ράταση μίσθωσης δημόσιου λα-
τομείου μαρμάρου έκτασης 
96,470 στρ., που βρίσκεται στη  
θέση «Bιτρινίτσα» της Δ.Κ. Ξη-
ροποτάμου, στην εταιρεία  
«ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.» 

Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία 
 

Αρνητικά προς το ΔΣ για την 15ετή πα-
ράταση μίσθωσης δημόσιου λατομείου μαρ-
μάρου έκτασης 96,470 στρ., που βρίσκεται στη  
θέση «Bιτρινίτσα» της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, 
στην εταιρεία  «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.». 

 
Η κ. Καρυοφυλλίδου Ζωή ζήτησε την αναβο-
λή του θέματος προκειμένου να ενημερωθεί 
εκτενέστερα για το θέμα, αίτημα που δεν έγι-
νε αποδεκτό, και δεν έλαβε μέρος στην ψη-
φοφορία.  
 
Μειοψηφούντος του αντιπροέδρου της Επι-
τροπής, Ηλιόπουλου Στέργιου διότι στις 25-
11-2014 έληξαν οι περιβαλλοντικοί όροι και 
δεν έχει γίνει καμία αποκατάσταση από την 
εταιρεία.  
Επίσης ανέφερε ότι το λατομείο μαρμάρου 
βρίσκεται μέσα στην περιοχή του Δικτύου 
Natura 2000 ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασί-
ας) GR 1140009 (Όρος Φαλακρό) και ΕΖΔ 
GR1140004 «Κορυφές Όρους Φαλακρού Ν. 
Δράμας» και ειδικότερα μεγάλο τμήμα του 
στον οικότοπο προτεραιότητας με κωδ. 6210. 
 
Μειοψηφούντος του μέλους του Συμβουλίου, 
Καλφόπουλου Ευάγγελου ο οποίος ψήφισε 
λευκό, επειδή όπως ανέφερε, παρόμοια θέμα-
τα θα έπρεπε να εξετάζονται από την υπηρε-
σία, διερωτώμενος για ποιό λόγο να γνωμο-
δοτούν οι αιρετοί, διότι η Τοπική Αυτοδιοί-
κηση δεν έχει αποφασιστική αρμοδιότητα αν 
και κατά τη γνώμη του θα έπρεπε.  



Επίσης συμφωνεί με τα παραπάνω, ότι στις 
25-11-2014 έληξαν οι περιβαλλοντικοί όροι 
και δεν έχει γίνει καμία αποκατάσταση από 
την εταιρεία. 

 

 
Δράμα 18-12-2014 
H  γραμματέας   
 
 
Αϊναλόγλου Αναστασία           


