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Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος υγειον. 

ενδιαφέροντος «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ» στην 

Κατρινάκη Σοφία, στην πλατεία Νταφώτη στην 

Τ.Κ. Αβδού. 

27 Εγκρίνεται οµόφωνα η χορήγηση 

της προέγκρισης 

2. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος υγειον. 

ενδιαφέροντος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην 

Κατρινάκη Σοφία, στην πλατεία Νταφώτη στην 

Τ.Κ. Αβδού 

28 Εγκρίνεται οµόφωνα η χορήγηση 

της προέγκρισης 

3. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος υγειον. 

ενδιαφέροντος «επιχείρηση προσφοράς µαζικής 

εστίασης πλήρους γεύµατος (ζεστής και κρύας 

κουζίνας), (σνακ µπαρ), στην Σταυρακάκη 

Ευαγγελία και ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στην 

γέφυρα Κοκκέβη στον Βαθειανό Κάµπο. 

29 Εγκρίνεται οµόφωνα η χορήγηση 

της προέγκρισης 

4. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ - ΜΠΑΡ» 

στον Ταµιωλάκη Εµµανουήλ στην θέση Καρέ 

Κράσι 

30 Εγκρίνεται οµόφωνα η χορήγηση 

της προέγκρισης 

5 Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 

1020/4005/7-γ/28-9-1987 άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήµατος υγειον. 

Ενδιαφέροντος ΕΣΤΙΑΤΟΡΊΟΥ µε δ.τ. 

ΚΗΠΟΥΛΙ ιδιοκτησίας Χερσονιωτάκη Ιωάννη 

που βρίσκεται στην οδό Τζ. Κέννεντυ στα 

Μάλια 

31  ΑΝΑΒΟΛΗ.  

6 Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 

3899/14-2-2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήµατος υγειον. Ενδιαφέροντος ΣΝΑΚ – 

ΜΠΑΡ µε δ.τ. COCOS ιδιοκτησίας ANDREI 

CONSTANTIN, που βρίσκεται στην οδό Αγ. 

Ιωάννη στη Σταλίδα. 

32 Εγκρίνεται οµόφωνη η µη 

ανάκληση της άδειας µετά το 

5023/29-5-13 έγγραφο της 

∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας 



7 Έκφραση γνώµης για την παραχώρηση του 

δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού και την 

κατασκευή αντλιοστασίου στον Οικισµό 

Ανάληψης 

33 Οµόφωνα η ΕΠΖ εκφράζει την 

σύµφωνη γνώµη της  

8 Έκφραση γνώµης για την προσθήκη 

εγκατάστασης υγραερίου (LPG) για την 

εξυπηρέτηση αυτοκινήτων, εντός του 

υφιστάµενου πρατηρίου υγρών καυσίµων µε 

πλυντήριο – λιπαντήριο, εντός του οικισµού 

Κάτω Γουβών του ∆ήµου Χερσονήσου. 

34 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Συµφωνούµε µε την προσθήκη 

εγκατάστασης υγραερίου 

9 Λήψη απόφασης για καθορισµό χώρων 

στάθµευσης (πιάτσες) ταξί. 

35 Εγκρίνεται οµόφωνα ως η 

εισήγηση µε τις προσθήκες της 

Επιτροπής 

10 Εξέταση αιτηµάτων για τη χορήγηση άδειας 

ζωήλατων οχηµάτων 

36 Εγκρίνεται οµόφωνα ως η 

εισήγηση 

11 Εξέταση αιτήµατος της Κροµµυδάκης Ξεν/κές 

Επιχ/σεις Α.Ε. για την τοποθέτηση 

υπερυψωµένης λωρίδας οδοστρώµατος 

έµπροσθεν του ξενοδοχείου «Caldera Palace 

37 Αναβολή της συζήτησης του 

θέµατος. Παραποµπή στο 

Συµβούλιο της Τοπικής 

Κοινότητας για την έκφραση  

γνώµης 

 

 

 

         Ο Πρόεδρος  

       Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

             

         Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 


