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Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Ανάρτηση πινάκων και διαγραµµάτων πράξης 

εφαρµογής Γουρνών 

06 Εγκρίνεται οµόφωνα η ανάρτηση 

των πινάκων. Προθεσµία 30 ηµερών 

για υποβολή ενστάσεων 

2. Ανάρτηση πινάκων χρηµατικών προκαταβολών 

για το σχέδιο πόλης Γουρνών 

07 Εγκρίνεται οµόφωνα η ανάρτηση 

των πινάκων. 

3. Κύρωση τµήµατος δικτύου κοινοχρήστων 

χώρων οικισµού Γουβών 

08 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

4. Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις  στον οικισµό 

Μαλίων. 

09 ΑΝΑΒΟΛΗ 

5 Ανάκληση της αρίθµ. 24/2012 απόφασης της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί χορήγηση 

προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος 

«παραδοσιακού καφενείου», ιδιοκτησίας 

Μετοχαράκη Όλγας που βρίσκεται στην Τ.Κ. 

Καινούριου Χωριού του ∆ήµου µας 

10 Εγκρίνεται οµόφωνα η ανάκληση 

της 24/2012 απόφασης 

6 Ανάκληση της αρίθµ. 78/2012 απόφασης της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί χορήγηση 

προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος 

«παντοπωλείο – οπωροπωλείο», ιδιοκτησίας 

Καστανάκη Βλάση που βρίσκεται στην Τ.Κ. 

Επάνω Βάθειας του ∆ήµου µας 

11 Εγκρίνεται οµόφωνα η ανάκληση 

της 78/2012 απόφασης 

7 Ανάκληση της αρίθµ. 17/2012 απόφασης της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί χορήγηση 

προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος «πρατήριο 

άρτου - ζαχαροπλαστικής», ιδιοκτησίας 

Καραµπουρνιώτη Μαρίας που βρίσκεται στην 

Τ.Κ. Ελιάς του ∆ήµου µας 

12 Εγκρίνεται οµόφωνα η ανάκληση 

της 17/2012 απόφασης 

8 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση 

αναψυχής (καφενείο)» στην Μετοχαράκη Όλγα 

που βρίσκεται στο Καινούριο Χωριό του ∆ήµου 

µας 

13 Εγκρίνεται οµόφωνα η χορήγηση της 

προέγκρισης 



9 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση 

χονδρικού και λιανικού εµπορίου διάθεση 

τροφίµων (παντοπωλείο – τυροκοµικά – 

παραδοσιακά προϊόντα κλπ) στον Μαρή 

Γρηγόρη που βρίσκεται στο Καλό Χωριό του 

∆ήµου µας 

14 Εγκρίνεται οµόφωνα η χορήγηση της 

προέγκρισης 

1

0 

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση 

προσφοράς µαζικής εστίασης πρόχειρου και 

πλήρους γεύµατος (αναψυκτήριο σνακ µπαρ) 

στον Μαρή Γρηγόρη που βρίσκεται στο Καλό 

Χωριό του ∆ήµου µας 

15 Εγκρίνεται οµόφωνα η χορήγηση της 

προέγκρισης 
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