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Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος υγειονοµικού Ενδιαφέροντος 

¨πρατήριο άρτου  - Ζαχαροπλαστείο¨ που 

βρίσκεται στην Τ. Κ. Ελιάς του ∆ήµου µας 

ιδιοκτησίας Καραµπουρνιώτη Μαρίας. 

17 Εγκρίνεται οµόφωνα  η χορήγηση 

προέγκρισης µε την προϋπόθεση 

ακρίβειας των στοιχείων που 

προσκοµίσθηκαν. 

2 Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 

50/2011 απόφαση της Ε.Π.Ζ. η οποία αφορά 

την ανάκληση της αρίθµ. 166/9004/2005 άδεια 

ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 

«καφετέρια» µε ιδιοκτήτη την εταιρεία Μ. 

Κανανάκης και ΣΙΑ Ο.Ε. µε εκπρόσωπο τον 

Κανακάκη Μιχαήλ στην οδό Αγ. Παρασκευής 

53 στην ∆.Κ. Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου 

µας. 

18 Εγκρίνεται οµόφωνα η ανάκληση 

της 50/2011 απόφαση της ΕΠΖ και 

εξουσιοδοτείται ο αρµόδιος 

Αντιδήµαρχος για την οριστική 

αποσφράγιση του καταστήµατος 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Λήψη απόφασης για την ανάκληση και 

ακύρωση της αρίθµ. 259/2004 άδειας ίδρυσης 

και λειτουργίας καταστήµατος «καφετέρια – 

σνακ µπαρ» µε διακριτικό τίτλο «ΣΠΟΡ 

ΚΑΦΕ» µε ιδιοκτήτη την εταιρεία 

ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΕΤΕΞΕ και 

εκπρόσωπο τον Μαρκάκη Μηνά στον οικισµό 

Κουτουλουφάρι στη ∆Κ Λ. Χερσονήσου του 

∆ήµου µας 

19 Εγκρίνεται οµόφωνα να µη 

ανακληθεί η άδεια 

2. Λήψη απόφασης για την ανάκληση και 

ακύρωση της αρίθµ. 37/5132/6-7-2005 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 

«µπαρ» µε διακριτικό τίτλο «POP WORLD» 

ιδιοκτησίας Λαµπρόπουλος Βας. – Κιλτσίκης 

Ηλ. Ο.Ε. µε εκπρόσωπο τον Λαµπρόπουλο 

Βασίλειο στην οδό ∆ηµοκρατίας 62 στη ∆Κ 

20 Εγκρίνεται οµόφωνα η ανάκληση 

της 37/5132/6-7-2005 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας του 

καταστήµατος και εξουσιοδοτείται ο 

αρµόδιος αντιδήµαρχος για την 

έκδοση νέας απόφασης σφράγισης 

αυτού. 



Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 

σφράγισης αυτού σε συνέχεια της αρ. 53/2011 

απόφαση της ΕΠΖ και της αρίθµ. 04/2012 

γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας του 

∆ήµου 

3. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 

379/2010 απόφαση της ∆ηµαρχιακής 

Επιτροπής του πρώην ∆ήµου Μαλίων κατά το 

µέρος που αφορά την ανάκληση της άδειας και 

λειτουργίας καταστήµατος «οπεν µπαρ» µε 

δ.τ. «KINGS CROSS» µε ιδιοκτήτη της 

εταιρεία Νικόλαος Πλουµής & Υιοί ΟΕ και 

εκπρόσωπο τον Πλουµή Ιωάννη στην οδό 

∆ηµοκρατίας 82 στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου 

µας 

21 Εγκρίνεται οµόφωνα η ανάκληση 

της 379/2010 απόφαση της 

∆ηµαρχιακής Επιτροπής του πρώην 

∆ήµου Μαλίων και εξουσιοδοτείται 

ο αρµόδιος αντιδήµαρχος για την 

ανάκληση της αρίθµ. 49/6164/2011 

απόφασης σφράγισης. 

4. Λήψη  απόφασης για τις εισηγήσεις της 

∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριµνας της Π. Ε. Ηρακλείου στην αίτηση 

της εταιρείας Γ. Μαυρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. µε 

εκπρόσωπο την Μαυρίδη Γεώργιο ιδιοκτήτη 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

«καφετέρια – Μπαρ» στην οδό Ελ. Βενιζέλου 

72 στην ∆Κ Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας η 

οποία αφορά την ανάκληση απόφαση της 

∆ηµαρχιακής Επιτροπής του πρώην ∆ήµου 

Χερσονήσου για την επιβολή διοικητικών 

κυρώσεων. 

22 Εγκρίνεται οµόφωνα αναβολή. 

Να ζητήσουµε ξανά την γνώµη της 

Νοµικής Υπηρεσίας 

5. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 

15/960/16-5-2000 άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήµατος «καφενείο» µε δ.τ. 

«SECTOR ANTONIS BEACH» µε ιδιοκτήτη 

τον Σχοιναράκη Αντώνιο στην περιοχή 

Εσταυρωµένου στον οικισµό Κοκκίνη Χάνι 

στην ∆Κ Ανώπολης του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτού 

23 Εγκρίνεται οµόφωνα αναβολή µέχρι 

να προσκοµισθούν νέα στοιχεία 

εντός είκοσι (20) ηµερών 

6. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

«παραδοσιακό καφενείο» στην Μετοχαράκη 

Όλγα που βρίσκεται στην ∆Κ Καινούργιου 

Χωριού του ∆ήµου µας 

24 Εγκρίνεται οµόφωνα η χορήγηση της 

προέγκρισης 

7. Περί διαγράµµισης τµήµατος οδού έµπροσθεν 

της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας 

στην Επισκοπή του ∆ήµου Χερσονήσου 

25 Εγκρίνεται οµόφωνα αναβολή. Να 

γνωµοδοτήσει το Τοπικό Συµβούλιο 

της Τ.Κ. Επισκοπής επί του ίδιου 

θέµατος 



8. Περί ανάκλησης της αρίθµ. 47/2006 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 

Υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε ιδιοκτήτη τον 

Καφφεσάκη Εµµανουήλ στη ∆.Κ. Μαλίων 

26 Εγκρίνεται οµόφωνα. Αναβάλλεται 

προκειµένου να προσκοµισθεί 

γνωµοδότηση της ∆/νσης ∆ηµόσιας 

Υγείας κατόπιν αυτοψίας αν 

υφίστανται οι λίγοι για 

τροποποιήσεις ουσιωδών όρων. 

9 Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης του 

σταθµού βάση κινητής τηλεφωνίας µε κωδικό 

Wind Hellas ΑΕΒΕ «4992 Stalida City” 

27 Εγκρίνεται οµόφωνα. Συµφωνούµε 

µε την εισήγηση µε την προϋπόθεση 

να προσκοµίσει τα αναγραφόµενα 

στην εισήγηση έγγραφα εντός µηνός 
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