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Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης 

ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος «αναψυκτήριο σνακ µπαρ» 

στην Πιτσούλη Παρασκευή στην περιοχή 

Εσταυρωµένος της Τοπικής Κοινότητας 

Ελαίας 

16 Εγκρίνεται οµόφωνα η χορήγηση της 

προέγκρισης 

2. Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης 

ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος «ταβέρνα καφέ» στην Χατζάκη 

Χρύσα στο Κράσι Πεδιάδος 

17 Εγκρίνεται οµόφωνα η χορήγηση της 

προέγκρισης 

3. Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης 

ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος «εργαστήριο δερµατοστιξίας» 

στην Πατσιουρίδου Αναστασία που βρίσκεται 

στην Π.Ε.Ο. (200 µ. ανατολικά του µεγάρου 

Νίρου) στην Κάτω Βάθεια. 

18 Εγκρίνεται οµόφωνα η χορήγηση της 

προέγκρισης 

4. Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης 

ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος 

«ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ » στην ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ 

ΝΕΚΤΑΡΙΑ, στις Γωνιές Πεδιάδος 

19 Εγκρίνεται οµόφωνα η χορήγηση της 

προέγκρισης 

5 Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 

34/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής περί χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος «Ταβέρνα» ιδιοκτησίας 

Κοσµαδάκη Παντελεήµων, που βρίσκεται στο 

Βαθειανό Κάµπο 

20 Εγκρίνεται οµόφωνα η ανάκληση 

της αρίθµ. 34/2012 απόφαση της 

ΕΠΖ 

6 Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή µη της 

αρ. 14877/18-5-2012 άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήµατος «καφέ µπαρ», που 

βρίσκεται στην οδό Ποσειδώνος στις Κάτω 

Γούβες ιδιοκτησίας Πεπονάκη Νικολάου 

21 Εγκρίνεται οµόφωνα η αρ. 

14877/18-5-2012 άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήµατος. 

7 Έκφραση γνώµης για ολοκληρωµένη µελέτη 22 ΑΝΑΒΟΛΗ 



ανάπτυξης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μοχού 

8 Έκφραση γνώµης για τη σύνταξη µελέτης 

ανάπλασης δρόµου στο Μοχό, περιοχή Μανιό 

µε πορεία πεταλοειδούς κίνησης από βόρεια 

ιερού στο ναό  Ευαγγελιστρίας έως στον 

Πλάτανο κεντρική πλατεία 

23 ΑΝΑΒΟΛΗ 

9 Περί εκρίζωσης φοίνικα που βρίσκεται στην 

πλατεία της Ανάληψης της ∆. Κ. Χερσονήσου 

για αισθητικούς λόγους και τη µεταφύτευση 

του στην παραλία µε έξοδα ιδιώτη 

24 Οµόφωνα : 1. αποδεχόµαστε τον 

προβληµατισµό για την αισθητική 

εικόνα 2. η ∆.Τ.Υ. να συντάξει 

τεχνική µελέτη µε την οποία θα 

διασφαλίζεται η ασφαλή διαχείριση 

της κυκλοφορίας και η αισθητική 

εικόνα  

10 Λήψη απόφασης για εν µέρει ανάκληση της 

αρ. 39/2012 απόφασης περί παράτασης 

ωραρίου λειτουργίας µουσικής στον 

Βαργιακάκη Μιχαήλ 

25 Εγκρίνεται οµόφωνα η εν µέρη 

ανάκληση της αρ. 39/2012 

απόφασης 

11 Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2012 

26 Εγκρίνεται οµόφωνα η ετήσια 

έκθεση πεπραγµένων 2012 της ΕΠΖ. 

Παραποµπή στο ∆Σ για έγκριση 
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