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Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Λήψη απόφασης για την χορήγηση 

προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. 

ενδιαφέροντος «Παντοπωλείο - 

Οπωροπωλείο» στον Συνοικισµό Αγ. 

Ιωάννη (πάνω στον κόµβο) της Τ.Κ. 

Επάνω Βάθειας, στον ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ 

ΒΛΑΣΙΟ 

78 Εγκρίνεται οµόφωνα η χορήγηση 

της προέγκρισης 

2. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή µη 

της αριθ. πρωτ. 6732/14-9-2012 (αρ. 

απόφασης 455/2001) άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήµατος «καφετέρια», µε 

δ.τ. «ΝΟΣΤΟΣ», µε ιδιοκτήτη τον 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στην 

οδό Ευρώπης αρ. 16 στο Πισκοπιανό της 

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

λήψη απόφασης σφράγισης ή µη αυτού 

79 Εγκρίνεται οµόφωνα: να δοθεί 

10ήµερη προθεσµία για την 

αποκατάσταση όλων των 

παρεµβάσεων. Να ζητηθεί από το 

ΑΤ Χερ/σου αυτοψία µετά το 

10ήµερο και σε περίπτωση µη 

συµµόρφωσης εξουσιοδοτείται η 

υπηρεσία αυθηµερόν για την 

ανάκληση της άδειας και 

σφράγιση του καταστήµατος 
3. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη 

προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. 

ενδιαφέροντος «Κέντρου ∆ιασκέδασης µε 

συγκρότηση Εστιατορίου» εντός των 

εγκαταστάσεων Water City, που βρίσκεται  

στην περιοχή Ξηρόκαµπος της Κάτω 

Βάθειας της Τ. Κ. Κάτω Βάθεια  µε 

ιδιοκτήτρια την εταιρεία ΚΡΗΤΙΚΑ 

ΠΑΡΚΑ Α.Ε. 
 

80 Εγκρίνεται οµόφωνα η χορήγηση 

της προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος κέντρο 

διασκέδασης µε συγκρότηση 

εστιατορίου άνω των 200 

καθισµάτων. 
 

4 Λήψη απόφασης για την ανάκληση της 

αρίθµ. 1020/6105/6-γ/18-5-1994 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 

81 Εγκρίνεται οµόφωνα: να δοθεί 

10ήµερη προθεσµία για την 

αποκατάσταση όλων των 



«εστιατόριο – µπαρ» µε δ.τ. «OLD 

TIMES» µε ιδιοκτήτη τον Ζαχαράκη 

Γεώργιο στην οδό Παύλου Μελά στη ∆.Κ. 

Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτού 

παρεµβάσεων. Να ζητηθεί από το 

ΑΤ Χερ/σου αυτοψία µετά το 

10ήµερο και σε περίπτωση µη 

συµµόρφωσης εξουσιοδοτείται η 

υπηρεσία αυθηµερόν για την 

ανάκληση της άδειας και 

σφράγιση του καταστήµατος 
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