
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                             Γούρνες 1-6-2011 

 

8
Ο

 ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 31-5-2011 
Αριθµός 

απόφασης 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

17. Εκτός ηµερήσιας διάταξης: Παράταση χρόνου 

υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας – ενστάδεων κατά της 

3
ης

 ανάρτησης των κτηµατολογικών διαγραµµάτων – 

πινάκων της πράξης εφαρµογή  Γουρνών  

Εγκρίνεται οµόφωνα η 

παράταση χρόνου υποβολής 

δηλώσεων – ενστάσεων µέχρι 

και 17-6-2011 

18 Έκφραση γνώµης σχετικά µε την ίδρυση πρατηρίου 

υγρών καυσίµων. 
Εγκρίνεται οµόφωνα η 

παραποµπή του εκ νέου στην 

∆.Τ.Υ του ∆ήµου για 

περαιτέρω διερεύνηση 

λαµβανοµένου υπόψη το 

αρίθµ.πρωτ. 13797/30-5-11 

υπόµνηµα του κ. Μ. 

∆ανελάκη 

19 Λήψη απόφασης για την εισήγηση της ∆/νσης 

∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. 

Ηρακλείου στην αίτηση του Κορνηλάκη Νικολάου 

εκπροσώπου της εταιρείας ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚ. & 

ΣΙΑ Ο.Ε. ιδιοκτήτη του καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος «κέντρο διασκέδασης µε συγκρότηση 

µπαρ» µε διακριτικό τίτλο «CAMELOT» στην οδό 

Μίνωος 9 στη ∆. Κ. Λιµένος Χερσονήσου του ∆ήµου 

µας η οποία αφορά ανάκληση της απόφασης της 

∆ηµαρχιακής Επιτροπής του πρώην ∆ήµου 

Χερσονήσου µε αρίθµ. 320/2010 σε ορθή επανάληψη 

και αφορούσε την επιβολή διοικητικών ποινών. 

Εγκρίνεται οµόφωνα η 

αποσφράγιση του 

καταστήµατος στηριζόµενη 

στα 2952, 3493/274-2011 του 

τµήµατος περιβαλλοντικής 

υγιεινής και υγειονοµικού 

ελέγχου που εισηγείται την 

επαναλειτουργία του 

καταστήµατος   

20 Λήψη απόφασης για το κλείσιµο ή µη της πλατείας 

Χερσονήσου από 19.00 έως 23.00 και κατά το χρονικό 

διάστηµα από 15 Μαϊου έως 15 Οκτωβρίου. 

Εγκρίνεται οµόφωνα : α) να 

κλίνει η πλατεία από 

εκκλησία Αγ. ∆ηµητρίου έως 

πηγάδι, β) να ανατεθεί στη 

∆.Τ.Υ. του ∆ήµου να 

προτείνει κυκλοφοριακή 

ρύθµιση. 

21 Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά το θερινό 

ωράριο λειτουργίας των καταστηµάτων του ∆ήµου 

Χερσονήσου. 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 

από 1-4 έως 31-10 το ωράριο 

λειτουργίας να παραταθεί έως 

23.30. Ο κ. Βουράκης 

πρότεινε έως 22.30. 



22 Λήψη απόφασης σχετικά µε την έγκριση ή µη 

βατότητας και κυκλοφορίας νέου τουριστικού τρένου 

στην περιοχή Γουβών 

Εγκρίνεται οµόφωνα η 

αναβολή της συζήτησης για 

να προσκοµισθούν οι 

διαδροµές του τρένου 

 

 
              Ο Πρόεδρος  

        Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

 

               

           Κων/νος Αγγ. Φιλιππάκης 
 


