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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                 Γούρνες 10-06-2016 

8o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

(Τρίτη 08-06-2016) 

Α/Α ΘΕΜΑ 
ΑΡΙΘ. 

ΑΠ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. 

Περί έγκρισης  «Σχεδίου Κανονιστικής 
Απόφασης  Χορήγησης Αδειών Τοµής 

και διενέργειας εκσκαφών σε οδούς και 
κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου». 

112 

Οµόφωνα το Σώµα εισηγείται το 

Σχέδιο κανονιστικής απόφασης 

του θέµατος στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο 

2. 

Άδεια εκτέλεσης διαπλάτυνσης 
πεζοδροµίου έµπροσθεν καταστήµατος 
Κρασανάκη Σεβαστής στην Επισκοπή. 

113 

Οµόφωνα το Σώµα γνωµοδοτεί 

θετικά και παραπέµπει  το θέµα 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

3. 
Χαρακτηρισµός οδού Σεφέρη, θέση 

Σπήλιος Λ. Χερσονήσου. 114 

Οµόφωνα το Σώµα δεν εγκρίνει 

τον χαρακτηρισµό της οδού 

Σεφέρη ως κύριας δηµοτικής οδού. 

Παραποµπή στο ∆.Σ. 

4. 

Περί συζήτησης και λήψης απόφασης 
για χορήγηση ή µη προέγκρισης 

ίδρυσης καταστήµατος υγ. 
ενδιαφέροντος  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 
(ζεστής και κρύας κουζίνας) 

(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) στον ΚΑΛΥΚΑΚΗ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟ, που βρίσκεται στον 

οικισµό Επισκοπής (θέση Βρύση), της 
Τ.Κ. Επισκοπής του ∆ήµου µας. 

115 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η χορήγηση 

προέγκρισης ως η εισήγηση. 

5. 

Περί συζήτησης και λήψης απόφασης 
χορήγησης  ή µη παράτασης ωραρίου 
λειτουργίας µουσικών οργάνων στο 

κατάστηµα  Επιχείρηση Μαζικής 
Εστίασης Πλήρους Γεύµατος 

(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) και Επιχείρηση 
Αναψυχής καθώς & Προσφοράς Κατά 
Κύριο Λόγο Οινοπνευµατωδών Ποτών 

(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ) µε δ.τ. 
“QUATRO”, ιδιοκτησίας  της κας 
∆ΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑΣ, που 

βρίσκεται στην Οδό Ελ.Βενιζέλου 83 
στο Λιµ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

116 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η χορήγηση 

παράτασης ωραρίου λειτουργίας 

µουσικών οργάνων, ως η εισήγηση.  
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6. 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση της αριθ. 

1020/7518/1-γ/25-10-1982 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 

«σνακ µπαρ», µε την επωνυµία 
«RAINBOW» ιδιοκτησίας του κ. 

∆ΟΥΛΗΓΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στον βόρειο 
παράλληλο της ΠΕΟ Ηρακλείου Χανίων 
στις Κάτω Γούβες  του ∆ήµου µας και 
λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

117 

Εγκρίνεται Κατά πλειοψηφία η µη 

ανάκληση της άδειας και η 

χορήγηση προθεσµίας δύο (2) 

µηνών για ολοκλήρωση της 

διαδικασίας έκδοσης νέας άδειας 

λειτουργίας. 

 

7 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση της αρ. 

7/2001/1043/01-03-2001 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 

«καφετέρια ζαχροπλαστείο χωρίς 
εργαστήριο», µε δ.τ. ΟΝΑΡ ιδιοκτησίας 

της κ. ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 
στον οικισµό Κάτω Γουβών  του ∆ήµου 

µας και λήψη απόφασης σφράγισης 
αυτής. 

118 

Εγκρίνεται Κατά πλειοψηφία η µη 

ανάκληση της άδειας και η 

χορήγηση προθεσµίας ενός (1) 

µήνα για ολοκλήρωση της 

διαδικασίας έκδοσης νέας άδειας 

λειτουργίας. 

8 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση της µε αρ.847/25-

05-1995 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος «καφετέρια σνακ µπαρ», 
µε δ.τ. «ΑΘΗΝΑ» ιδιοκτησίας του κ. 

ΜΠΑΓΟΡ∆ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στον 
οικισµό Ανάληψης του ∆ήµου µας και 
λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

119 

Εγκρίνεται Κατά πλειοψηφία η µη 

ανάκληση της άδειας και η 

χορήγηση προθεσµίας ενός (1) 

µήνα για έκδοση νέας άδειας 

λειτουργίας. 

 

9 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση της µε 

αρ.164/16524/19-06-2014 και µε 
Α∆Α:7ΖΤ3ΩΗΜ-ΨΤΡ άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας του καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

«εστιατόριο σνακ µπαρ θερινής 
περιόδου», µε δ.τ. «ΝΗΡΕΑΣ» 

ιδιοκτησίας της κ. SIGANOS DIJANA, 
στον οικισµό Ανάληψης του ∆ήµου µας 
και λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

120 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας.  

 

10 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για 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 και λήψη απόφασης 
σφράγισης αυτής. 

121 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας. 
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11 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την παύση ισχύος της µε αριθ. 

31/5263/24-06-2008 άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια 
µπαρ», µε δ.τ. «HELP» ιδιοκτησίας της 
κας ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ στην οδό 
Ματθαίου Ζαχαριάδη (Μεγάλο Ρυάκι) 

στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας. 

122 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η παύση 

ισχύος της άδειας ως η εισήγηση. 

 

12 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της αριθ. 

226/15-12-1999 άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας επιχείρησης «ταβέρνα-σνακ 

µπαρ θερινής περιόδου», µε την 
επωνυµία «ΓΟΡΓΟΝΑ», ιδιοκτησίας 
του κ. ΚΑΜΝΑΚΗ ΙΩΣΗΦ, στην οδό 
Θεµιστοκλέους (περιοχή ∆ράπανος), 

στο Λιµ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας και 
λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

123 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας. 

13 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της αριθ. 

712/4124/1-γ΄/30-06-1982 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 

«εστιατόριο», µε την επωνυµία 
«ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ», ιδιοκτησίας της 

εταιρείας ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε, 
µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. ΠΑΡΑΣΥΡΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟ, στην οδό 25ης Μαρτίου, στο 

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

απόφασης σφράγισης αυτής. 

124 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας. 

14 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την οριστική σφράγιση ή µη του 

παιδότοπου, µε δ.τ. «ARION», 
ιδιοκτησίας του κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην περιοχή Μαγκαφά 

στην Άνω Χερσόνησο του ∆ήµου µας. 

125 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

σφράγιση του παιδότοπου και η µη 

επιβολή του προστίµου 

προκειµένου να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία για την έκδοση νέας 

άδειας λειτουργίας µε παιδότοπο. 

15 

Εξέταση αιτηµάτων κ. ΛΑ∆ΟΥΚΑΚΗ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ περί επανεξέτασης της 

υπ’ αριθ. 67/2016 προηγούµενης 
απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

αναφορικά µε την ανάκληση της άδειας 
λειτουργίας του καταστήµατός του 

(ΚΑΦΕΝΕΙΟ) µε δ.τ. «ΑΛΑΤΑ∆ΙΚΟ» 
που βρίσκεται έναντι εισόδου της 

πρώην Αµερικάνικης Βάσης Γουρνών 
στην ∆Κ Ανωπόλεως του ∆ήµου µας. 

126 

Εγκρίνεται Κατά πλειοψηφία η  

προσωρινή ανάκληση της υπ’ αρ. 

67/2016 προηγούµενης απόφασης 

για ένα (1) µήνα προκειµένου να 

γίνει επανέλεγχος από την ∆/νση 

∆ηµόσιας Υγείας. 
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16 

Περί ανάκλησης ή µη της υπ’ 
αρ.177/2015 προηγούµενης απόφασης  
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά 
την επιχείρηση «καφετέρια µπάρ 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. 

127 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της υπ’ αρ. 177/2015 

προηγούµενης απόφασης 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

προκειµένου να γίνει επανέλεγχος 

από την ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας. 

 

17 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 
123/14600/31-05-2012 και µε Α∆Α: 
Β4ΡΟΩΗΜ-Β35 άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας επιχείρησης «µπαρ» µε την 
επωνυµία “U2”, ιδιοκτησίας του κ. 

∆ΕΛΒΙΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, στην οδό 
Αγ. Παρασκευής 105 στο Λ. 

Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 
απόφασης σφράγισης αυτής. 

128 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας ως η 

εισήγηση. 

18 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της αριθ. 

106/7846/06-05-2015 άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας επιχείρησης 

«εστιατόριο», µε την επωνυµία 
«ΓΙΩΡΓΟΣ» ιδιοκτησίας της κας 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΘΥΜΙΑΣ, που 

βρίσκεται στην περιοχή Ξεπάτωµα, στις 
Κάτω Γούβες του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτής. 

129 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας. 

 

19 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 
202/19922/28-07-2014 και µε Α∆Α: 
Β20ΗΩΗΜ-ΜΗΙ άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια», 
µε την επωνυµία «CARPE DIEM» 

ιδιοκτησίας της κας KRAMER 
CHANTAL, που βρίσκεται στην οδό 
Ευρώπης 13, στο Πισκοπιανό της ∆Κ 
Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και 
λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

130 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η ανάκληση 

της άδειας ως η εισήγηση. 

 

20 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της αριθ. 

634/10065/22-11-2001 άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας επιχείρησης «καφέ 

µπαρ», µε την επωνυµία 
«LOLLIPOPS» ιδιοκτησίας του κ. 
ΛΑΓΟΥ∆ΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, που 

βρίσκεται στην οδό Αγ. Παρασκευής 97, 
στο Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας 

και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

131 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η ανάκληση 

της άδειας ως η εισήγηση. 
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21 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της υπ’αρ. 

212/23911/24-08-2011 και µε Α∆Α: 
4ΑΜΦΩΗΜ-2ΛΣ άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια-
µπαρ», µε δ.τ. «ΑΡΙΩΝ» ιδιοκτησίας 
της εταιρείας ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜ. & 
ΣΙΑ Ο.Ε. µε νόµιµο εκπρόσωπο τον 
κ.ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που 

βρίσκεται στην οδό Πλάτωνος στον 
οικισµό Σταλίδας, της ∆.Κ. Μοχού του 

∆ήµου µας. 

132 

Εγκρίνεται Κατά πλειοψηφία η µη 

ανάκληση της άδειας και η 

χορήγηση προθεσµίας δύο (2) 

µηνών για έκδοση άδειας χρήσης 

µουσικών οργάνων. 

 

22 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της αριθ. 

29/7078/04-09-2009 άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας επιχείρησης 

«καφενείο», µε την επωνυµία 
«BLISS» ιδιοκτησίας του κ. 

ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΞΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 
στην οδό Αγ. Ιωάννη 39 στη Σταλίδα, 

της ∆Κ Μοχού του ∆ήµου µας και λήψη 
απόφασης σφράγισης αυτής. 

133 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η ανάκληση 

της άδειας ως η εισήγηση 

23 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 
357/33574/30-11-2011 και µε Α∆Α: 
457ΦΩΗΜ-Α4Χ άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια - 
σνακ µπαρ - πιτσαρία», µε την 
επωνυµία «SWEET HOME» 

ιδιοκτησίας του κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η 
ΣΤΑΥΡΟΥ, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 

164, στο Λιµ. Χερσονήσου της ∆Κ Λιµ. 
Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτής. 

134 

Εγκρίνεται Κατά πλειοψηφία η µη 

ανάκληση της άδειας για έκδοση 

πρόσθετης πράξης 

τραπεζοκαθισµάτων. 

24 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την οριστική παύση ισχύος της µε 
αριθµ. πρωτ. 131/15971/12-06-2012 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
επιχείρησης «καφετέρια – σνακ µπαρ», 

µε την επωνυµία «SPORT CAFE» 
ιδιοκτησίας της εταιρείας ΣΠΟΡΤΑΓΚ 

ΚΑΦΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ε., 
µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. 

∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που 
βρίσκεται στο Κουτουλουφάρι της ∆Κ 

Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

135 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η οριστική 

παύση ισχύος της άδειας ως η 

εισήγηση. 
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25 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της αριθ. 

14/3812/27-07-2000 άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια 

- µπαρ», µε την επωνυµία 
«WEMBLEY» ιδιοκτησίας του κ. 

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στην οδό 
∆ηµοκρατίας 60  στα Μάλια, της ∆Κ 

Μαλίων του ∆ήµου µας. 

136 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας ως η 

εισήγηση. 

 

26 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την παύση ισχύος της µε αριθ. 

314/9168/14-11-2000 άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας της επιχείρησης 

«καφετέρια-µπαρ», µε την επωνυµία 
«CAFÉ GRECO» ιδιοκτησίας της κ. 

ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ, στον οικισµό 
Κουτουλουφάρι, στην ∆Κ 

Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

137 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η παύση 

ισχύος της άδειας ως η εισήγηση. 

. 

27 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της αριθ. 

23/4521/16-07-2001 άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας επιχείρησης «µπαρ», µε 

την επωνυµία «BRITS» ιδιοκτησίας 
του κ. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην 
οδό Ματθ. Ζαχαριάδη στα Μάλια, της 
∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτής. 

138 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας προκειµένου 

να γίνει επανέλεγχος από την 

∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας. 

28 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για 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 και λήψη απόφασης 

σφράγισης αυτής. 

 Αποσύρεται 

29 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 
122/13587/21-05-2014 και µε Α∆Α: 

ΒΙΙΠΩΗΜ-ΙΥΜ άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια – 
αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο, 
θερινής περιόδου», ιδιοκτησίας της κας 
ΝΤΕΛΙΝΤΑ∆ΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, στην 

οδό Αγ. Παρασκευής 53, στο Λιµ. 
Χερσονήσου της ∆Κ Λιµ. Χερσονήσου 
του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 

σφράγισης αυτής. 

139 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας. 
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30 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 
147/19-10-1998 άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας επιχείρησης «εστιατόριο – 
καφετέρια», µε την επωνυµία “IL 

CAMINO”, ιδιοκτησίας της εταιρείας 
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.Ε., µε 

νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. ΚΤΙΣΤΑΚΗ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στην οδό Αγ. 

Παρασκευής 101, στο Λιµ. Χερσονήσου 
της ∆Κ Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας 
και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

140 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας. 

31 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 
59/9686/10-04-2012 και µε Α∆Α: 
Β4Ω0ΩΗΜ-6ΧΚ άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια – 
µπαρ – σνακ µπαρ», µε την επωνυµία 

“THE ALCHIMIST”, ιδιοκτησίας του κ. 
ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην οδό 
Αγ. Βασιλείου 58, στο Κουτουλουφάρι 

της ∆Κ Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας 
και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

 Αποσύρεται 

 

 

         Ο Πρόεδρος  

       Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

                                  Πετράκης Εµµανουήλ 


