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ο
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Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Περί διαγράµµισης τµήµατος οδού έµπροσθεν 

φερόµενης ιδιοκτησίας Καλαντζάκη Ιωάννη 

(Σχολή Οδηγών).  

01 Εγκρίνεται οµόφωνα η διαγράµµιση 

τµήµατος της οδού λόγω της φύσεως 

της επιχείρησης.  

Παραπέµπεται στο ∆.Σ.   

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Περί συζήτησης που αφορά τα τουριστικά τρένα 

στο ∆ήµο Χερσονήσου.   

     

02 

Εγκρίνεται οµόφωνα η αναβολή της 

συζήτησης του θέµατος.  

2. Εξέταση αιτήµατος κου ∆ηµητρίου Κων/νου 

κατοίκου Καιν. Χωριού για το χαρακτηρισµό 

δρόµου ως δηµοτικό στη ∆.Ε. Επισκοπής.      

     

03 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Παραπέµπεται στο ∆.Σ. 

  

3. Εξέταση αιτήµατος Τοπικού Συµβουλίου 

Σγουροκεφαλίου για τον χαρακτηρισµό δρόµου 

ως δηµοτικού.      

04 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Παραπέµπεται στο ∆.Σ. 

 

4. Κυκλοφοριακή µελέτη για τη ρύθµιση της 

κυκλοφορίας στον οικισµό Ανάληψης της 

∆ηµοτικής Ενότητας Χερσονήσου του ∆ήµου 

Χερσονήσου.  

05 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

Μονοδροµείται µόνο η οδός 

Λασιθίου µέχρι την πλατεία 

Οροπεδίου Λασιθίου µε σήµανση 

για στάθµευση µονούς & ζυγούς 

µήνες. Για τις άλλες οδούς µετά την 

απόκλιση του σηµείου που βρίσκεται 

στον παράδροµο του Εθνικού στην 

οδό Ανάληψης θα υπάρξει άλλη 

απόφαση. 

Ο κ. Καλαϊτζάκης δήλωσε παρόν. 

Παραποµπή στο ∆.Σ.  

5. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την 

ανάκληση της αριθ. 337/2009 (σε ορθή 

επανάληψη) απόφασης της ∆ηµαρχιακής 

Επιτροπής του πρώην ∆ήµου Χερσονήσου και η 

οποία αφορούσε ανάκληση της αριθ. 

06 Εγκρίνεται οµόφωνα η ανάκληση 

της αριθ. 337/2009 της ∆.Ε. σε ορθή 

επανάληψη.  

  



24/3063/15-03-2007 άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήµατος «ζαχαροπλαστικής-

καφετέρια-σνακ µπαρ», µε ιδιοκτήτη τον 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΣΤΑΥΡΟ, στην οδό Ελ. 

Βενιζέλου 164 στη ∆.Κ. Λ. Χερσονήσου του 

∆ήµου µας. 

6. Πληροφοριακή Σήµανση ∆ήµου Χερσονήσου. 

Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την 

ανάκληση της αριθ. 23/3193/2002 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 

«εστιατόριο-καφετέρια-µπαρ θερινής περιόδου» 

µε διακριτικό τίτλο «ΘΕΜΗΣ», µε ιδιοκτήτη 

ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ στην οδό Αγ. 

Ιωάννου στο οικισµό Σταλίδας στη ∆.Κ. Μοχού 

του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 

αυτού. 

07 Εγκρίνεται οµόφωνα η σφράγιση του 

καταστήµατος για (10) δέκα ηµέρες. 

 

7. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 

χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος 

υγ. ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» στην ΚΑΛΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

του Εµµ., που βρίσκεται στον οικισµό Σταµνοί 

της Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής του ∆ήµου 

µας. 

08 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

 

8.  Λήψη απόφασης για τη µερική τροποποίηση 

της µε αριθ. 04/2008 απόφασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Γουβών µε θέµα «Εξέταση 

αιτήµατος Καστρινάκη Εµµανουήλ για 

ανάκληση του µε αριθ. 9144/24-11-1999 

δηλωτικού παραχώρησης σε κοινή χρήση της 

συµβολαιογράφου Ηρακλείου Στυλιανής 

Αρχοντάκη – Καλογεράκη και εκ νέου 

παραχώρηση». 

 

09 Εγκρίνεται οµόφωνα.  

Προτείνουµε τη µερική τροποποίηση 

της 04/2008 Απόφ.∆.Σ. Γουβών για 

την ανάκληση του αρ.πρωτ. 

9144/1999 δηλωτικού παραχώρ. σε 

κοινή χρήση της συµβολ. Στυλ. 

Αρχοντάκη υπό τον όρο ότι αµέσως 

–αυθηµερόν – θα γίνει εκ νέου 

δηλωτ. παραχ. συνολ. εµβ. 

367,43τ.µ. σύµφωνα µε το από 

Αύγουστος 2006 τοπογρ. διάγρ. του  

Τοπογρ. Μηχαν. κου ∆ατσέρη.    

 

 

 

         Ο Πρόεδρος  

       Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

             

         Κων/νος Αγγ. Φιλιππάκης 


