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Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Περί επέκτασης ανατολικού πεζοδροµίου στην 

οδό Λασιθίου στον οικισµό Ανάληψης. 

     

10 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Να 

πληρωθεί ο κενός χώρος µε 

αποτέλεσµα να µεγαλώσει το πλάτος 

του πεζοδροµίου.  

Ο κ. Σταυρουλάκης : «∆ηλώνω 

παρόν, Θα αποφασίσω στο ∆.Σ. µετά 

από αυτοψία στο χώρο». 

Παραποµπή στο ∆.Σ.  

Ο κ. Βουράκης: «∆ηλώνω παρόν». 

Ο κ. Καλαϊτζάκης : «Ψηφίζω γιατί 

έχει το έργο. Το θέµα έπρεπε να έχει 

έρθει νωρίτερα στην Ε.Π.Ζ. ώστε το 

κενό να δινόταν στην κυκλοφορία.    

2. Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις των οδών 

∆ηµοκρατίας, Ζωοδόχου Πηγής, Ματθαίου 

Ζαχαριάδη (µεγάλο ρυάκι), Αγίου ∆ηµητρίου 

και περιοχή Γαλατιανής. 
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Εγκρίνεται οµόφωνα. Να 

ενηµερωθεί η ∆.Τ.Υ. για αν συντάξει 

τεχνική µελέτη για τη σήµανση των 

δρόµων. Η πεζοδρόµηση θα ισχύει 

από 1/5 έως 31/10. 

Παραπέµπεται στο ∆.Σ. 

3. Μελέτη για σήµανση απαγόρευσης στάθµευσης 

σε περιοχές της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων. 

12 Εγκρίνεται οµόφωνα, Συµφωνούµε 

µε την εισήγηση της ∆.Κ. Μαλίων 

και να προστεθεί η απαγόρευση της 

στάθµευσης στην οδό ‘Τζον 

Κένεντι’ από ΚΑΠΗ µέχρι ‘Παύλου 

Μελα’.  

4. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 

386/7068/2001 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήµατος «καφετέρια» µε διακριτικό τίτλο 

«BAJA» µε ιδιοκτήτη τον ΑΓΓΕΛΙ∆ΑΚΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟ στην οδό Αγίας Παρασκευής 123 

στη ∆. Κ. Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και 

λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

13 Εγκρίνεται οµόφωνα η ανάκληση 

της αριθ. 386/7068/2001 άδειας 

ίδρυσης & λειτουργίας του 

καταστήµατος.  



5. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 

179/3571/2002 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήµατος «µπαρ» µε διακριτικό τίτλο 

«ΑΙΝΙΓΜΑ» µε ιδιοκτήτη την εταιρεία 

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Ν. – ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ Ν. ΟΕ και 

εκπρόσωπο τον ΚΟΥΤΣΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ στην 

οδό Αγίας Παρασκευής στη ∆. Κ. Λιµ. 

Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτού. 

14 Εγκρίνεται οµόφωνα η ανάκληση 

της αριθ. 179/3571/2002 άδειας 

ίδρυσης & λειτουργίας του 

καταστήµατος.  
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