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Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Λήψη απόφασης για την επαναχορήγηση της 

αρίθµ. 1020/2944/19-γ/30-5-1992 άδεια ίδρυσης 

και λειτουργίας καταστήµατος υγ/κού 

ενδιαφέροντος ‘ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΟ – ΜΠΑΡ’ µε δ.τ. 

YAMAS  ιδιοκτησίας Μουντράκη Ιωσήφ στην 

οδό Ελ. Βενιζέλου 242 στο Λιµάνι Χερσονήσου 

66 Εγκρίνεται οµόφωνα . 

ανακαλούµε την αρίθµ. 61/2013 

απόφασης της ΕΠΖ. 

Επαναχορηγούµε την άδεια 

ίδρυσης και λειτουργίας 

2 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος 

υγ/κού ενδιαφέροντος «επιχείρηση µαζικής 

εστίασης (ταβέρνα), «επιχείρηση αναψυχής και 

επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο 

οινοπνευµατωδών ποτών (καφετέρια), 

επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης 

τροφίµων (παντοπωλείο) στον Κατσαµποξάκη 

Κων/νο που βρίσκεται στον οικισµό Σταµνοί της 

Τ. Κ. Επισκοπής του ∆ήµου µας. 

67 Εγκρίνεται οµόφωνα η χορήγηση 

της προέγκρισης 

3 Λήψη απόφασης για την οριστική ανάκληση της 

αρ. πρωτ. 1020/5715/1γ/24-10-1997 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγ/κού 

ενδιαφέροντος «Αναψυκτήριο θερινής 

περιόδου» στον Ζαφειράκη Νικόλαο 

68 Εγκρίνεται οµόφωνα η οριστική 

ανάκληση της άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας 

4 Λήψη απόφασης για την οριστική ανάκληση της 

αρ. πρωτ. 139/7483/31-7-09 1997 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «ταβέρνα- 

Πιτσαρία – Καφετέρια» µε δ.τ. «GREEK 

CORNER», µε ιδιοκτήτη τον Λαγουδάκη 

Μάρκο, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 163 στη ∆.Κ. 

Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

69 Εγκρίνεται οµόφωνα η οριστική 

ανάκληση της άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας 

5 Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 

117/19314/12-7-2011 άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας επιχείρησης «παντοπωλείο – 

οπωρολαχανοπωλείο «, ιδιοκτησίας της 

εταιρείας ΚΑΜΝΑΚΗ ΟΕ µε νόµιµο 

70 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η 

οριστική ανάκληση της άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας 



εκπρόσωπο τον Καµνάκη Ευάγγελο στην 

περιοχή ∆ράπανο του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτού 

6 Έκφραση γνώµης για λειτουργία εργαστηρίου 

παραγωγής αλκοολούχων ποτών. 

71 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Εκφράζουµε την σύµφωνη γνώµη 

µας. Παραποµπή στο ∆Σ 

7 Περί έκφραση ή µη γνώµης για την άδεια 

ίδρυσης καταστηµάτων λιανικού εµπορίου 

72 Εγκρίνεται οµόφωνα ως ή 

εισήγηση της ∆.Τ.Υ. ∆εκτό το 

αίτηµα της Ν. Σαµιωτάκη Α.Ε. 

 

 

         Ο Πρόεδρος  
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