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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ          Γούρνες   17-7-2015 
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Ταχ. ∆/ν ση : Γούρνες 
Τ..Κ.            :    700 14     
Τηλ.         : 2813 404645 
Αρµόδιος    : Αικ. Μανδαλάκη 
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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 8η  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
                    του ∆ήµου  Χερσονήσου».   
  

 Σας π ρ ο σ κ α λ ώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010,  σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα 
Γουρνών, την 23

η 
 του µηνός Ιουλίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00, για 

τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης  : 
 

1. Χορήγηση ή µη,  προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ.ενδιαφέροντος 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 
(ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ), της κατηγορίας 
ΙΙΙ, της Υγειονοµικής ∆ιάταξης αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/12 (ΦΕΚ 2718 
΄Β/8-10-2012), στην κα. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΑΪΑ τ. Παύλου, που βρίσκεται 
στον οικισµό Επισκοπής, της Τ.Κ. Επισκοπής του ∆ήµου µας. 

2. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ.ενδιαφέροντος 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 
(ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ), της κατηγορίας ΙΙΙ, της 

                            Προς  : 

Τακτικά µέλη 
1. Αργυράκη Νικόλαο 
2. Καλαϊτζάκη Αθανάσιο 
3. Μουντράκη Ευθύµιο 
4. Ασπετάκη Αντώνιο 
5. Μεραµβελιωτάκη Γεώργιο 
6. Χαλκιαδάκη Γεώργιο 
7. Ζαχαριουδάκη Ιωάννη 
8. Μπάτση ∆ηµήτριο 

 
Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Σταυρουλάκη Νικόλαο 
2. Βασιλείου Αντώνιο 
3. Κουλούρα Εµµανουήλ 
4. Φιλιππάκη Κων/νο 
5. Παρθενιώτη Γεώργιο 

 
Κοινοποίηση   : κ. ∆ήµαρχο 
 



2 
 

Υγειονοµικής ∆ιάταξης αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/12 (ΦΕΚ 2718 ΄Β/8-
10-2012), στην εταιρεία Ρ. ΚΟΛΛΙΑΚΟΥ∆ΑΚΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε µε 
νόµιµο εκπρόσωπο τον ΚΟΛΛΙΑΚΟΥ∆ΑΚΗ ΡΟΥΣΣΟ, που βρίσκεται 
στην Επαρχιακή Οδό Επισκοπής-Μονής Αγκαράθου, της Τ.Κ. 
Επισκοπής του ∆ήµου µας. 

3. Ανάκληση της µε αριθ. 48/5650/05-03-2014 και µε Α∆Α:ΒΙΚΥΩΗΜ-
3ΛΕ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης «καφενείο µε 
επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου», µε δ.τ. «NEON» 
ιδιοκτησίας του κ.ΜΑΚΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην οδό Αγ.Ιωάννη 35 
στον οικισµό Σταλίδας του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 
αυτής. 

4. Ανάκληση της µε αριθ. 20/3694/16-05-2008 άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας και της µε αρ. 44/5601/04-03-2014 και µε Α∆Α: 
ΒΙΚΘΩΗΜ-6Γ1 άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων της επιχείρησης 
«καφενείο – σνακ µπαρ χωρίς παρασκευαστήριο», µε δ.τ. «GALAXY» 
ιδιοκτησίας του κ.ΜΕΤΑΞΑΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στην οδό 
Ελ.Βενιζέλου 87 στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 
σφράγισης αυτής. 

5. Αανάκληση της µε αριθ. 132/16004/12-06-2012 και µε 
Α∆Α:Β4Λ1ΩΗΜ-ΜΛ9 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης 
«ταβέρνα σνακ µπαρ», µε δ.τ. «PETROS KASTRINOS» ιδιοκτησίας του 
κ.ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥ, στον οικισµό Χερσονήσου, στην ∆Κ 
Χερσονήσου του ∆ήµου µας και σφράγισης αυτής. 

6. Ανάκληση της µε αριθ. 1020/5774/2γ/1992 άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας της επιχείρησης «εστιατόριο µπαρ», µε δ.τ. «ΖΟΡΜΠΑΣ» 
ιδιοκτησίας της κ.ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, στην οδό 25ης 
Μαρτίου στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 
σφράγισης αυτής. 

7. Ανάκληση της µε αριθ. 48/1259/14-02-2001 άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας,  της µε αρ.240/24516/05-09-2012 και µε Α∆Α:Β4ΘΟΩΗΜ-
ΥΩΡ πρόσθετης πράξης τραπεζοκαθισµάτων, της µε αρ.276/27773/05-
10-2012 και µε Α∆Α:Β4ΤΖΩΗΜ-ΞΥΤ άδειας λειτουργίας µουσικών 
οργάνων και της µε αρ.492/34233/02-12-2013 και µε Α∆Α:ΒΛ0ΝΩΗΜ-
ΦΨΕ ανανέωσης της άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων, της 
επιχείρησης «καφετέρια µπαρ», µε δ.τ. «TIGER» ιδιοκτησίας της 
εταιρείας ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ µε εκπρόσωπο τον 
κ.ΑΜΠΑΤΖΗ ΗΛΙΑ, στην οδό Αγ.Παρασκευής 97 στην ∆Κ 
Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

8. Ανάκληση της µε αριθ. 67/9638/16-09-2010 άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας της επιχείρησης «σνακ µπαρ µε σκεύη µιας χρήσεως», µε 
δ.τ. «QUICK BITE» ιδιοκτησίαςτης εταιρείας ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ & 
ΣΙΑ ΕΕ, µε εκπρόσωπο τον κ.ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στην οδό 
Αγ.Παρασκευής 113, στην ∆Κ Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας και 
σφράγισης αυτής 
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9. Ανάκληση ή µη της µε αριθ. 267/4548/30-05-2002 άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας της επιχείρησης «ταβέρνα θερινής λειτουργίας», µε δ.τ. 
«∆ΑΝΑΪ∆ΕΣ» ιδιοκτησίας του κ.ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, στην 
οδό Αγ.Βασιλείου στον οικισµό Κουτουλουφάρι του ∆ήµου µας. 

10. Ανάκληση της µε αριθ. 364/32239/21-11-2012 και µε Α∆Α:Β4ΣΞΩΗΜ-
46Ω άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, µε δ.τ. «IT’S SIMPLE 
CAFÉ» ιδιοκτησίας του κ.ALDUS KEVIN WILLIAM, στον οικισµό 
Κοκκίνη Χάνι του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

11. Ανάκληση της µε αριθ. 12/3009/04-05-2009 άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας και της µε αρ.241/24533/05-09-2012, µε Α∆Α:Β4ΘΒΩΗΜ-
ΗΚ1 πρόσθετης πράξης προσδιορισµού τραπεζοκαθισµάτων της 
επιχείρησης «οβελιστήριο», µε δ.τ. «MIKES» ιδιοκτησίας του 
κ.ΜΠΟΡΜΠΟΥ∆ΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην οδό Αγ.Ιωάννη στον 
οικισµό Σταλίδας του ∆ήµου µας (έναντι Ι.Ν. Αγ.Ιωάννη) και λήψη 
απόφασης σφράγισης αυτής. 

12. Ανάκληση της µε αριθ. 3240/02-11-1998 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
της επιχείρησης «εστιατόριο πιτσαρία», µε δ.τ. «ΜΥΡΤΙΟΣ» ιδιοκτησίας 
του κ.ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην πλατεία του οικισµού 
Χερσονήσου στην ∆Κ Χερσονήσου του ∆ήµου µας και σφράγισης 
αυτής. 

13. Ανάκληση της µε αριθ. 91/13034/17-05-2012 και µε Α∆Α:Β49ΥΩΗΜ-
ΩΑΝ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης «πρατήριο ειδών 
ζαχαροπλαστείου χωρίς τραπεζοκαθίσµατα», ιδιοκτησίας του 
κ.ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην οδό Ελ.Βενιζέλου 168 στην ∆Κ 
Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

14. Ανάκληση της µε αριθ. 11066/2007/25/2007/05-12-2007 άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας της επιχείρησης «καφετέρια», µε δ.τ. «CAFÉ DE L’ 
ART» ιδιοκτησίας του κ.ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στον 
οικισµό Κοκκίνη Χάνι του ∆ήµου µας (έναντι ΧΑΤΖΗ) και λήψη 
απόφασης σφράγισης αυτής. 

15. Ανάκληση της µε αριθ. 68/9963/08-10-2010 άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας της επιχείρησης «καφενείο µε ειδικά διασκευασµένα 
τραπέζια για τεχνικά παίγνια», µε δ.τ. «CHAMPION» ιδιοκτησίας του 
κ.ΧΑΤΖΗ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην οδό Σανουδάκη 9 στην ∆Κ 
Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

16. Ανάκληση της µε αριθ. 114/9889/18-04-2013 και µε Α∆Α:ΒΕΑ5ΩΗΜ-
Θ4Υ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και της µε αρ. 353/27598/26-09-
2013 και µε Α∆Α: ΒΛ9ΑΩΗΜ-ΕΧ5 σε ορθή επανάληψη, άδειας 
λειτουργίας µουσικών οργάνων της επιχείρησης «καφενείο», µε δ.τ. «LA 
ROCCA», πρώην ιδιοκτησίας του κ.ΧΑΤΖΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, η 
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οποία στεγαζόταν στην οδό Ούλαφ Πάλµε 4 στον οικισµό Σταλίδας του 
∆ήµου µας. 

17. Ανάκληση της µε αριθ. 274/22115/08-08-2013 και µε 
Α∆Α:ΒΛΩΕΩΗΜ-6ΞΤ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης 
«υπαίθριο µπαρ», µε δ.τ. «BANANA» ιδιοκτησίας του κ.ΦΑΣΟΥΛΑ 
ΙΩΑΝΝΗ, στην οδό ∆ηµοκρατίας 93 στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας 
και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

18. Ανάκληση της µε αριθ. 1020/2944/19-γ/30-05-1992 άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας της επιχείρησης «µπαρ εστιατόριο, µε δ.τ. «YAMAS» 
ιδιοκτησίας του κ.ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΙΩΣΗΦ, στην οδό Ελ.Βενιζέλου 242 
στην ∆Κ Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 
αυτής. 

19. Ανάκληση της µε αριθ. 250/23705/04-09-2014 και µε Α∆Α:67ΒΧΩΗΜ-
ΣΓ8 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και της µε αρ. 258/25161/22-09-
2014 και µε Α∆Α:ΨΚ6ΦΩΗΜ-ΟΑΠ, άδειας λειτουργίας µουσικών 
οργάνων της επιχείρησης «καφετέρια µπαρ», µε δ.τ. «CAMEO» 
ιδιοκτησίας του κ.DOGAR MUSTAFA, στην οδό Τυλιανάκη 3 στην ∆Κ 
Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

20. Ανάκληση της µε αριθ. 357/32616/18-12-2014 και µε 
Α∆Α:ΩΤΝΣΩΗΜ-Ρ1Γ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης 
«καφενείο», µε δ.τ. «ELLINIKO» ιδιοκτησίας του κ.ΒΑΣΙΛΑΚΗ 
ΚΟΣΜΑ, στην οδό ∆ηµοκρατίας 26 στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας 
και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

21. Ανάκληση της µε αριθ. 22/5883/10-08-2010 άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας της επιχείρησης «εστιατόριο καφετέρια µπαρ», µε δ.τ. 
«UNION JACK» ιδιοκτησίας του κ.ΤΖΩΡΤΖΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ, στην 
οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη 
απόφασης σφράγισης αυτής. 

22. Ανάκληση της µε αριθ. 225/18739/10-7-2013 και µε Α∆Α:ΒΛ41ΩΗΜ-
ΛΘ4 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης «εστιατόριο σνακ 
µπαρ», µε δ.τ. «CLASSIC AMERICAN DINING» ιδιοκτησίας του 
κ.ΤΖΩΡΤΖΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ, στην οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη στην ∆Κ 
Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

23. Ανάκληση της µε αριθ. 3/2007/11116/06/01-03-2007 άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας της επιχείρησης «εστιατόριο», µε δ.τ. «ISLAND ΝΗΣΙ» 
ιδιοκτησίας της κ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ, στην παραλιακή 
οδό του οικισµού Κάτω Γουβών του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 
σφράγισης αυτής. 

24. Ανάκληση της µε αριθ. 178/19846/12-07-2012 και µε Α∆Α: Β41ΞΩΗΜ-
65Ο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης «οβελιστήριο 
εστιατόριο πιτσαρία», µε δ.τ. «ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ» ιδιοκτησίας του 
κ.ΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, στην οδό ∆ηµοκρατίας 7, στην ∆Κ 
Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας και σφράγισης αυτής. 
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25. Ανάκληση της αριθ. 273/22107/08-08-2013 και µε Α∆Α: ΒΛΩΕΩΗΜ-
Ξ2Ο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια µπαρ», µε 
δ.τ. «CHUBBY WHITE» ιδιοκτησίας του κ.CRUMPTON MATTHEW 
SIMON, στην οδό ∆ηµοκρατίας 20 στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και 
λήψη απόφασης σφράγισης αυτής 

26. Ανάκληση της µε αριθ. 6/06/9057/05/08-05-2006 άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας της επιχείρησης «ταβέρνα», µε δ.τ. «ΚΡΗΤΕΣ» ιδιοκτησίας 
του κ.ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στον οικισµό Γουρνών του ∆ήµου 
µας (στην Πρώην Αµερικάνικη Βάση Γουρνών) και λήψη απόφασης 
σφράγισης αυτής. 

27. Επανεξέταση του θέµατος για την Ανάκληση της αριθ. 09/3428/09-04-
2008 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «εστιατόριο σνακ 
µπαρ», µε δ.τ. «MELODY» ιδιοκτησίας του κ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στον οικισµό Κοκκίνη Χάνι του ∆ήµου µας. 

28. Επανεξέταση του θέµατος σχετικά µε την ανάκληση της αριθ. 
04/831/08-02-2007 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «µπαρ», 
µε δ.τ. «REFLEX» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΟΥΡΑΠΑΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΤΖΩΟΥΝΣ ΠΩΛ ΟΕ µε εκπρόσωπο τον κ.ΚΟΥΡΑΠΑ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, στην οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη (Μεγάλο Ρυάκι) στην 
∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας. 

29. Επανεξέταση του θέµατος σχετικά µε την ανάκληση της αρίθµ. 
1020/3978/6-δ/15-03-1988 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 
«µπαρ», µε δ.τ. «PLAYERS» ιδιοκτησίας του κ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ 
ΜΗΝΑ, στην οδό Αγ. Παρασκευής 2 στην ∆Κ Λ. Χερσονήσου του 
∆ήµου µας. 

30. Επανεξέταση του θέµατος σχετικά µε την ανάκληση της αριθ. 
154/18052/25-06-2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 
«καφετέρια µπαρ σνακ µπαρ», µε δ.τ. «BIO BIO MTV PLUS» 
ιδιοκτησίας του κ. ΤΣΟΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, στην οδό Αγ. Παρασκευής 
117 στην ∆Κ Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

31. Επανεξέταση του θέµατος σχετικά µε την ανάκληση της αριθ. 
36/5133/06-07-2005 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 
«µπαρ», µε δ.τ. «CLOUD 9» ιδιοκτησίας του κ. ∆ΙΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
στην οδό ∆ηµοκρατίας στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας. 

32. Επανεξέταση του θέµατος σχετικά µε την ανάκληση της αριθ. 
31/5263/24-06-2008 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 
«καφετέρια µπαρ», µε δ.τ. «HELP» ιδιοκτησίας της κ.ΚΑΤΣΟΥΛΗ 
ΦΩΤΕΙΝΗΣ, στην οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη (Μεγάλο Ρυάκι) στην ∆Κ 
Μαλίων του ∆ήµου µας. 

33. Επανεξέταση του θέµατος σχετικά µε την ανάκληση της αριθ. 
26/1595/15-02-2008 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 
«καφετέρια σνακ µπαρ», µε δ.τ. «ANATOLIA» ιδιοκτησίας της 
κ.ΖΕΡΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, στην οδό Ναυάρχου Νεάρχου 22 στο 
Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 
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34. Επανεξέταση του θέµατος σχετικά µε την ανάκληση της αριθ. 
41/4192/17-04-2007  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 
«εστιατόριο θερινής περιόδου», µε δ.τ. «CAPTAIN G» ιδιοκτησίας του 
κ.ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην οδό Ναυάρχου Νεάρχου στην ∆Κ 
Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας  

 
Ο Πρόεδρος επιτροπής  
Ποιότητας Ζωής  
Εµµανουήλ Πετράκης 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
3. ∆/νση Περιβάλλοντος 
4. Γραφείο ∆ηµάρχου 
5. Πίνακας Ανακοινώσεων 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Φ.4β 
2. Φ.48β  
3. Φ. Β3 

 
 
 

Μ.Ε.∆. 
Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
 
 

      Βασιλάκης Νικόλαος 
 


