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Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθµίσεις 

στον οικισµό Ανάληψης του ∆ήµου 

Χερσονήσου 

58 Εγκρίνεται οµόφωνα ως η εισήγηση 

2. Περί εξετάσεως αιτήµατος για τη χορήγηση 

άδειας ζωήλατου οχήµατος 

59 Εγκρίνεται οµόφωνα ως η εισήγηση. 

Παραποµπή στο ∆Σ 

3. Κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων 

οικισµών στερούµενων εγκεκριµένου 

ρυµοτοµικού σχεδίου 

60 Εγκρίνεται οµόφωνα. Παραποµπή 

στο ∆Σ 

4 Επανεξέταση αιτήσεως Φώτη Τσαλου περί 

χορήγησης σύµφωνης γνώµης για έγκριση και 

θέση σε κυκλοφορία τουριστικού τρένου σε 

εγκεκριµένη ειδική διαδροµή µε παράλληλη 

απόσυρση του παλαιού συρµού στη ∆. Ε. 

Χερσονήσου 

61 Εγκρίνεται οµόφωνα. Εισηγούµαστε 

στο ∆Σ τη χορήγηση σύµφωνης 

γνώµης για την αντικατάσταση του 

παλαιού οχήµατος µε νέο. Το νέο 

τραίνο να έχει τα ίδια τεχνικά 

χαρακτηριστικά µε το παλαιό. 

5 Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 

213/10042/2008 άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήµατος «καφετέρια µπαρ» 

µε δ.τ. “BROTHERS”  µε ιδιοκτήτη τον 

BEELMAN PAUL του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτού. 

62 Εγκρίνεται οµόφωνα η ανάκληση 

της αρίθµ. 213/10042/2008 άδεια 

ίδρυσης και λειτουργίας 

6 Λήψη απόφασης για την προσωρινή αναστολή 

ή της µόνιµης ανάκλησης της υπ’ αρίθµ. 

201/9491/2008 άδειας λειτουργίας 

κολυµβητικής δεξαµενής η οποία βρίσκεται 

εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ ΑΕ ή STAR BEACH 

ΑΕ στην οδό Θεµιστοκλέους 5 στη ∆Κ Λ. 

Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτού 

63 Εγκρίνεται οµόφωνα. Να γίνει 

σύσταση από την ∆ηµ. Αστυνοµία 

να αποφευχθεί παντελώς η χρήση 

της κολυµβητικής δεξαµενής κατά 

τις νυχτερινές ώρες και να 

λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα 

µέτρα ασφαλείας και φύλαξης. 

7 Λήψη απόφασης για την προσωρινή αναστολή 

ή της µόνιµης ανάκλησης της υπ’ αρίθµ. 

202/9492/2008 άδειας λειτουργίας 

κολυµβητικής δεξαµενής η οποία βρίσκεται 

64 Εγκρίνεται οµόφωνα. Να γίνει 

σύσταση από την ∆ηµ. Αστυνοµία 

να αποφευχθεί παντελώς η χρήση 

της κολυµβητικής δεξαµενής κατά 



εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ ΑΕ ή STAR BEACH 

ΑΕ στην οδό Θεµιστοκλέους 5 στη ∆Κ Λ. 

Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτού 

τις νυχτερινές ώρες και να 

λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα 

µέτρα ασφαλείας και φύλαξης. 

8 Έκφραση γνώµης σχετικά µε την αρίθµ. 

27/2012 απόφαση της ∆ηµ. Κοινότητας  

Μαλίων για απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών 

ανακαίνισης καταστηµάτων από Απρίλιο έως 

Οκτώβριο 

65 Εγκρίνεται οµόφωνα. Εισηγούµαστε 

αρνητικά στο ∆.Σ. 

9 Έκφραση σύµφωνης γνώµης για επίστρωση 

τµήµατος παραλιακής οδού στην Ανάληψη 

66 Εγκρίνεται οµόφωνα. Προτείνουµε 

να επανεισαχθεί το θέµα στο 

συµβούλιο της ∆.Κ. Χερσονήσου 

και να αποφασίσουν θετικά ή 

αρνητικά για την έκφραση 

σύµφωνης γνώµης και όχι τα µέλη 

να εκφράσουν την γνώµη τους επί 

του θέµατος. 

10 Μεταφορά αγάλµατος που βρίσκεται στον 

οικισµό Χερσονήσου της ∆Κ Χερσονήσου σε 

εµφανές σηµείο του οικισµού και 

συγκεκριµένα στην Ανατολική είσοδο του 

χωριού 

67 Εγκρίνεται οµόφωνα η µεταφορά 

του αγάλµατος 
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