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Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 
2275/16-11-1998 άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήµατος υγ/κού 
ενδιαφέροντος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ µε δ.τ. 
ΛΑΜΠΡΟΣ ιδιοκτησίας Ζερβάκη Τίτου που 
βρίσκεται στην οδό Αγ. Ιωάννη στον οικισµό 
Σταλίδας της ∆.Κ. Μοχού. 

50 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η 
ανάκληση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας.  
Οι ∆Σ κκ. Καλαϊτζάκης και 
Ανυφαντάκης δήλωσαν παρόν. 
 

2. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 
12745/29-12-2010 (αρ. 92/2010) άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας καταστήµατος υγ/κού 
ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ µε δ.τ. 
SLAM CAFÉ  ιδιοκτησίας Ν. ∆ΑΝΕΛΑΚΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στην οδό Αγ. 
Παρασκευής 107 στο Λιµάνι Χερσονήσου 

51 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η 
ανάκληση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας. Οι ∆Σ κκ. 
Καλαϊτζάκης και Ανυφαντάκης 
ψήφισαν να µην ανακληθεί η 
άδεια µέχρι να έρθει η απάντηση 
από τη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας  

3. Εξέταση αιτήµατος Γεωργίου Συντιχάκη για τη 
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου 
οχήµατος 

52 Εγκρίνεται οµόφωνα η χορήγηση 
της άδειας κυκλοφορίας 
ζωήλατου οχήµατος. 

4. Εξέταση αιτήµατος περί κατασκευής 
κεκλιµένου επιπέδου (ράµπα) για πρόσβαση 
οχηµάτων για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στη 
θέση Αλώνι εντός του οικισµού Γουβών του 
∆ήµου Χερσονήσου. 

53 Εγκρίνεται οµόφωνα η 
κατασκευή κεκλιµένου επιπέδου 
(ράµπα). 

5 Έκφραση γνώµης για την µελέτη 
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά στο 
έργο κατασκευής νέας ξενοδοχειακής µονάδας 
(κλασικού τύπου) 5* και 256 κλινών 
ιδιοκτησίας «ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε.» στη θέση 
∆ράπανος εκτός σχεδίου ∆ήµου Χερσονήσου 

54 Εγκρίνεται οµόφωνα σύµφωνα µε 
την Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και µε την 
προϋπόθεση να δοθεί η ζώνη 
παραλίας σε κοινή χρήση 

6 Τροποποίηση του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης 
Λιµένα Χερσονήσου 

55 Εγκρίνεται οµόφωνα 

7 Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 
1020/4005/7-γ/28-9-1987 άδειας ίδρυσης και 

56 Εγκρίνεται οµόφωνα. ∆εν 
συντρέχουν οι λόγοι ανάκλησης, 



λειτουργίας καταστήµατος υγειον. 
Ενδιαφέροντος ΕΣΤΙΑΤΟΡΊΟΥ µε δ. τ. 
ΚΗΠΟΥΛΙ ιδιοκτησίας Χερσονιωτάκη Ιωάννη 
που βρίσκεται στην οδό Τζ. Κέννεντυ στα 
Μάλια 

το κατάστηµα επανήλθε στην 
αρχική του µορφή.  

8 Έκφραση γνώµης - Ανάρτηση πολεοδοµικής 
µελέτης Β' κατοικίας του "Συλλόγου 
οικοπεδούχων Ανώπολης - Υπαλλήλων 
Υπουργείου Εσωτερικών" στη θέση Κοψάς της 
∆. Ε. Γουβών 

57 Εγκρίνεται οµόφωνα µε την 
παρατήρηση ο αγροτικός δρόµος 
κατά µήκος της ιδιοκτησίας του 
"Συλλόγου οικοπεδούχων 
Ανώπολης - Υπαλλήλων 
Υπουργείου Εσωτερικών" να 
διαµορφωθεί στα 8 µέτρα. 

9 Καθορισµός εξωτερικού διακριτικού χρώµατος 
για τα ταξί του ∆ήµου Χερσονήσου 

58 Εγκρίνεται οµόφωνα. Επιλέγεται 
το λευκό χρώµα. Προτείνεται να 
αποµακρυνθεί η πορτοκαλί 
λωρίδα στο πλάϊ.  

10 Καθορισµός θέσεων στάθµευσης (πιάτσας) ταξί 59 Εγκρίνεται οµόφωνα ως η 
εισήγηση µε τις προσθήκες της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  
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