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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  100.  Εκλογή Αντιπροέδρου 

 

Ομόφωνα 

2.  101.  1ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Προέγκριση ίδρυσης καταστή-

ματος υγειονομικού ενδιαφέ-

ροντος  

Ομόφωνα 

3.  102.  Σχέδιο καθορισμού χώρων για 

την τοποθέτηση διαφημιστικών 

πλαισίων για τη διενέργεια 

υπαίθριας διαφήμισης και κα-

θορισμός ειδικών χώρων για 

την προβολή μηνυμάτων από 

τα πολιτικά κόμματα, τις μα-

θητικές φοιτητικές συνεταιρι-

στικές ομάδες, οργανώσεις 

κλπ. 

Ομόφωνα 

4.  103.  Λειτουργία παιδότοπου χωρίς 

άδεια 

Ομόφωνα 

5.  104.  Μη ανάκληση άδειας λειτουρ-

γίας καταστήματος 

Ομόφωνα 

6.  105.  Μη ανάκληση άδειας λειτουρ-

γίας μουσικών οργάνων 

Ομόφωνα 

7.  106.  Προέγκριση ίδρυσης κατα-

στήματος υγειονομικού ενδια-

φέροντος 

Ομόφωνα 

8.  107.  Προέγκριση ίδρυσης κατα-

στήματος υγειονομικού ενδια-

φέροντος 

Ομόφωνα 

9.  108.  Ανάκληση άδειας λειτουργίας 

μουσικών οργάνων 

Ομόφωνα 

10.  109.  Ανάκληση άδειας ίδρυσης & 

λειτουργίας καταστήματος υ-

γειονομικού ενδιαφέροντος 

Ομόφωνα 

11.  110.  Ανάκληση άδειας ίδρυσης & 

λειτουργίας καταστήματος 

Ομόφωνα 

12.  111.  Ανάκληση άδειας ίδρυσης & 

λειτουργίας καταστήματος 

Ομόφωνα 

13.  112.  Ανάκληση άδειας ίδρυσης & 

λειτουργίας καταστήματος 

Ομόφωνα 

14.  113.  Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος 

Ομόφωνα 

15.  114.  Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος 

Ομόφωνα 



16.  115.  Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος 

Ομόφωνα 

17.  116.  Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος 

Ομόφωνα 

18.  117.  Γνωμοδότηση  για  την 10ετή  

παράταση μίσθωσης δημόσιου 

λατομείου μαρμάρου  έκτασης  

79,466 στρ. που βρίσκεται 

στη  θέση «Καρυδιές», της 

περιοχής Βαθυλάκου, της 

Τ.Κ. Μοναστηρακίου από τον 

Σ.Π.Ε. «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΟΝΑ-

ΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 

Ομόφωνα 

19.  118.  Γνωμοδότηση  για την έρευ-

να-μίσθωση δημόσιου λατο-

μείου μαρμάρων  99,591στρ. 

στη θέση «Αετοφωλιές» της 

Δ.Κ. Ξηροποτάμου  από την  

εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. 

ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ»   

Κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους του Συμβουλίου, Ηλιό-

πουλου Στέργιου διότι το λατομείο μαρμάρου βρίσκε-

ται μέσα στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 ΖΕΠ 

(Ζώνες Ειδικής Προστασίας) GR 1140009 (Όρος Φα-

λακρό) και ΕΖΔ GR1140004 «Κορυφές Όρους Φα-

λακρού Ν. Δράμας» και ειδικότερα μεγάλο τμήμα του 

στον οικότοπο προτεραιότητας με κωδ. 6210. 

Μειοψηφούντος του μέλους του Συμβουλίου, Καλ-

φόπουλου Ευάγγελου διότι το λατομείο μαρμάρου 

βρίσκεται μέσα στην περιοχή του Δικτύου Natura 

2000 ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) GR 1140009 

(Όρος Φαλακρό) και ΕΖΔ GR1140004 «Κορυφές 

Όρους Φαλακρού Ν. Δράμας» και ειδικότερα μεγάλο 

τμήμα του στον οικότοπο προτεραιότητας με κωδ. 

6210. 

20.  119.  Γνωμοδότηση  για την έρευ-

να-μίσθωση δημόσιου λατο-

μείου μαρμάρου, έκτασης 

96,009στρ. στη θέση «Αε-

τοφωλιές» της Δ.Κ. Ξηρο-

ποτάμου  από την  εταιρεία 

«ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑ-

ΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ» 

Ομόφωνα 

21.  120.  Γνωμοδότηση για την έρευνα-

μίσθωση δημόσιου λατομείου 

μαρμάρου, έκτασης 90,28514 

στρ. στη θέση «Αετοφωλιές» 

της Δ.Κ. Ξηροποτάμου από 

την εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ 

Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙ-

ΤΕΣ» 

Κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους του Συμβουλίου, Ηλιό-

πουλου Στέργιου, διότι το λατομείο μαρμάρου βρί-

σκεται μέσα στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 

ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) GR 1140009 (Ό-

ρος 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, Καλ-

φόπουλου Ευάγγελου, διότι το λατομείο μαρμάρου 

βρίσκεται μέσα στην περιοχή του Δικτύου Natura 

2000 ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) GR 1140009 

(Όρος Φαλακρό) και ΕΖΔ GR1140004 «Κορυφές 

Όρους Φαλακρού Ν. Δράμας» και ειδικότερα μεγάλο 

τμήμα του στον οικότοπο προτεραιότητας με κωδ. 

6210. 

22.  121.  Γνωμοδότηση για την έρευνα- Κατά πλειοψηφία 



μίσθωση δημόσιου λατομείου 

μαρμάρου, έκτασης 9,964στρ.  

στη θέση «Αετοφωλιές» της 

Δ.Κ. Ξηροποτάμου  από την  

εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. 

» 

Μειοψηφούντος του μέλους του Συμβουλίου, Ηλιό-

πουλου Στέργιου διότι το λατομείο μαρμάρου βρίσκε-

ται μέσα στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 ΖΕΠ 

(Ζώνες Ειδικής Προστασίας) GR 1140009 (Όρος Φα-

λακρό) και ΕΖΔ GR1140004 «Κορυφές Όρους Φα-

λακρού Ν. Δράμας» και ειδικότερα μεγάλο τμήμα του 

στον οικότοπο προτεραιότητας με κωδ. 6210. 

Μειοψηφούντος του μέλους του Συμβουλίου, Καλ-

φόπουλου Ευάγγελου διότι το λατομείο μαρμάρου 

βρίσκεται μέσα στην περιοχή του Δικτύου Natura 

2000 ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) GR 1140009 

(Όρος Φαλακρό) και ΕΖΔ GR1140004 «Κορυφές 

Όρους Φαλακρού Ν. Δράμας» και ειδικότερα μεγάλο 

τμήμα του στον οικότοπο προτεραιότητας με κωδ. 

6210. 

23.  122.  Γνωμοδότηση  για την έρευ-

να-μίσθωση δημόσιου λατο-

μείου μαρμάρου, έκτασης 

97,062στρ. στη θέση «Αετο-

φωλιές» της Δ.Κ. Ξηροποτά-

μου  από την  εταιρεία 

«ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑ-

ΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ». 

Κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους του Συμβουλίου, Ηλιό-

πουλου Στέργιου, διότι το λατομείο μαρμάρου βρί-

σκεται εντός περιοχής ενταγμένης στο Δίκτυο Natura 

2000 ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) GR 1140009 

(Όρος Φαλακρό) και ΚΥΑ 37338 ΦΕΚ 1495/16-09-

2010, στο προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης της οποίας 

αναφέρεται ότι η λατομική δραστηριότητα αποτελεί 

κίνδυνο για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας της πε-

ριοχής. Επιπρόσθετα αναφορικά με το είδος χαρα-

κτηρισμού της εν λόγω ΖΕΠ (alectoris graeca) η εν 

λόγω δραστηριότητα αποτελεί απειλή γι΄αυτό. 

Μειοψηφούντος του μέλους του Συμβουλίου, Καλ-

φόπουλου Ευάγγελου, διότι το λατομείο μαρμάρου 

βρίσκεται εντός περιοχής ενταγμένης στο Δίκτυο 

Natura 2000 ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) GR 

1140009 (Όρος Φαλακρό) και ΚΥΑ 37338 ΦΕΚ 

1495/16-09-2010, στο προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης 

της οποίας αναφέρεται ότι η λατομική δραστηριότητα 

αποτελεί κίνδυνο για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας 

της περιοχής. Επιπρόσθετα αναφορικά με το είδος 

χαρακτηρισμού της εν λόγω ΖΕΠ (alectoris graeca) η 

εν λόγω δραστηριότητα αποτελεί απειλή γι΄αυτό. 

24.  123.  Γνωμοδότηση  για την έρευνα 

- μίσθωση δημόσιου λατομείου 

μαρμάρου  έκτασης 49,848 

στρ. που βρίσκεται στη  θέση 

«Κρυψώνες» της Τ.Κ. Μονα-

στηρακίου  από την  εταιρεία 

«ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».  

Κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους του Συμβουλίου, Ηλιό-

πουλου Στέργιου, διότι το λατομείο μαρμάρου βρί-

σκεται εντός περιοχής ενταγμένης στο Δίκτυο Natura 

2000 ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) GR 1140009 

(Όρος Φαλακρό) και ΚΥΑ 37338 ΦΕΚ 1495/16-09-

2010, στο προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης της οποίας 

αναφέρεται ότι η λατομική δραστηριότητα αποτελεί 

κίνδυνο για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας της πε-

ριοχής. Επιπρόσθετα αναφορικά με το είδος χαρα-

κτηρισμού της εν λόγω ΖΕΠ (alectoris graeca) η εν 

λόγω δραστηριότητα αποτελεί απειλή γι΄αυτό. 

Μειοψηφούντος του μέλους του Συμβουλίου, Καλ-

φόπουλου Ευάγγελου, διότι το λατομείο μαρμάρου 

βρίσκεται εντός περιοχής ενταγμένης στο Δίκτυο 

Natura 2000 ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) GR 

1140009 (Όρος Φαλακρό) και ΚΥΑ 37338 ΦΕΚ 

1495/16-09-2010, στο προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης 

της οποίας αναφέρεται ότι η λατομική δραστηριότητα 

αποτελεί κίνδυνο για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας 

της περιοχής. Επιπρόσθετα αναφορικά με το είδος 

χαρακτηρισμού της εν λόγω ΖΕΠ (alectoris graeca) η 

εν λόγω δραστηριότητα αποτελεί απειλή γι΄αυτό. 



25.  124.  Γνωμοδότηση  για την έρευνα 

- μίσθωση δημόσιου λατομεί-

ου μαρμάρου  έκτασης 

99,205στρ. που βρίσκεται 

στη  θέση «Κρυψώνες» της 

Τ.Κ. Μοναστηρακίου  από 

την  εταιρεία «ΙΚΤΙΝΟΣ 

ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».  

Κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους του Συμβουλίου, Ηλιό-

πουλου Στέργιου διότι το λατομείο μαρμάρου βρίσκε-

ται εντός περιοχής ενταγμένης στο Δίκτυο Natura 

2000 ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) GR 1140009 

(Όρος Φαλακρό) και ΚΥΑ 37338 ΦΕΚ 1495/16-09-

2010, στο προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης της οποίας 

αναφέρεται ότι η λατομική δραστηριότητα αποτελεί 

κίνδυνο για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας της πε-

ριοχής. Επιπρόσθετα αναφορικά με το είδος χαρα-

κτηρισμού της εν λόγω ΖΕΠ (alectoris graeca) η εν 

λόγω δραστηριότητα αποτελεί απειλή γι΄αυτό. 

Μειοψηφούντος του μέλους του Συμβουλίου, Καλ-

φόπουλου Ευάγγελου διότι το λατομείο μαρμάρου 

βρίσκεται εντός περιοχής ενταγμένης στο Δίκτυο 

Natura 2000 ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) GR 

1140009 (Όρος Φαλακρό) και ΚΥΑ 37338 ΦΕΚ 

1495/16-09-2010, στο προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης 

της οποίας αναφέρεται ότι η λατομική δραστηριότητα 

αποτελεί κίνδυνο για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας 

της περιοχής. Επιπρόσθετα αναφορικά με το είδος 

χαρακτηρισμού της εν λόγω ΖΕΠ (alectoris graeca) η 

εν λόγω δραστηριότητα αποτελεί απειλή γι΄αυτό. 

 
Δράμα 25-09-2014 
H  γραμματέας   
 
Αϊναλόγλου Αναστασία           


