
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                               Γούρνες 30-11-2011 

 

  16
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ         29-11-2011 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Περί συζήτησης & λήψης απόφασης για την 

ανάκληση της αριθ. 166/9004/2005 άδειας 

ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος 

«καφετέρια», µε ιδιοκτήτη την εταιρία Μ. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και εκπρόσωπο τον 

ΚΑΝΑΚΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ, στην οδό Αγ. 

Παρασκευής 53 στη ∆.Κ. Λ. Χερσονήσου του 

∆ήµου µας & λήψη απόφασης σφράγισης αυτού.  

     

50 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Ανάκληση αδείας ως αναφέρεται 

στην εισήγηση κατά δέσµια 

αρµοδιότητα. 

Σε περίπτωση επανελέγχου από τη 

∆/νση ∆ηµός. Υγ. & Κοινων. 

Μέριµνας µε θετική γνωµοδότηση, 

θα επαναχορηγηθεί η άδεια από τον 

αρµόδιο Αντιδήµαρχο.   

2. Περί συζήτησης & λήψης απόφασης για την 

ανάκληση της αριθ. 84/11293/12-05-2011 

άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος 

«καφετέρια – αναψυκτήριο θερινής περιόδου 

χωρίς παρασκευαστήριο », µε ιδιοκτήτρια την 

ΝΤΕΛΙΝΤΑ∆ΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, στην οδό  Αγ. 

Παρασκευής 53 στη ∆.Κ. Λ. Χερσονήσου του 

∆ήµου µας & λήψη απόφασης σφράγισης αυτού.   

     

51 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Ανάκληση αδείας ως αναφέρεται 

στην εισήγηση κατά δέσµια 

αρµοδιότητα. 

Σε περίπτωση επανελέγχου από τη 

∆/νση ∆ηµόσ. Υγ. & Κοινων. 

Μέριµνας µε θετική γνωµοδότηση, 

θα επαναχορηγηθεί η άδεια από τον 

αρµόδιο Αντιδήµαρχο.   

3. Περί συζήτησης & λήψης απόφασης για την 

ανάκληση της αριθ. 47/7790/25-10-2006 άδειας 

ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος 

«καφετέρια – µπαρ», µε διακριτικό τίτλο 

«ZOO», ιδιοκτησίας  ΚΑΦΕΣΣΑΚΗ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στην οδό ∆ηµοκρατίας 117 

στη ∆.Κ. Μαλίων του ∆ήµου µας & λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτού.     

52 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Ζητάµε τη γνώµη του Νοµικού 

Συµβούλου του ∆ήµου µας. 

4. Περί συζήτησης & λήψης απόφασης για την 

ανάκληση της αριθ. 37/5132/06-07-2005 άδειας 

ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος «µπαρ», 

µε διακριτικό τίτλο «POP WORLD», 

ιδιοκτησίας εταιρίας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. 

–  ΚΙΛΤΣΙΚΗΣ ΗΛ. Ο.Ε. µε εκπρόσωπο τον 

53 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Ζητάµε τη γνώµη της ∆/νσης ∆ηµοσ. 

Υγ. & Κοινων. Μέριµνας.    



ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, στην οδό 

∆ηµοκρατίας 62 στη ∆.Κ. Μαλίων του ∆ήµου 

µας & λήψη απόφασης σφράγισης αυτού.     

5. Έκφραση γνώµης για την κατασκευή & 

λειτουργία Στεγνοκαθαριστηρίου ρούχων σε 

ιδιοκτησία εντός οικισµού Βαθειανού Κάµπου 

της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Βάθειας του 

∆ήµου Χερσονήσου.    

54 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

1. Συµφωνούµε για κατασκ. και 

λειτουργ. στεγνοκαθαριστ. ρούχων 

εντός οικισµού Βαθ. Κάµπου. 

2. Παραπέµπεται το θέµα στο ∆.Σ. 

για λήψη απόφασης.   

6. Πληροφοριακή Σήµανση ∆ήµου Χερσονήσου. 

 

55 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Συµφωνούµε για πληροφοριακή 

σήµανση του ∆ήµου Χερσονήσου. 

7. Νοµιµοποίηση έργων που έχουν κατασκευαστεί 

στον αιγιαλό, την παραλία ή τη θάλασσα.  

56 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

1. Εισηγούµαστε θετικά για τη 

νοµιµοποίηση έργων που έχουν 

κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την 

παραλία ή τη θάλασσα.  

2. Παραπέµπεται το θέµα στο ∆.Σ. 

για λήψη απόφασης.     

 

8. Έλεγχος Περιβαλλοντικής Έκθεσης του 

σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας µε κωδικό 

VODAFONE «1004781» ΜΟΧΟΣ.  

57 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Λαµβάνοντας υπόψη τον ελλιπή 

φάκελο, την πορεία της δικογραφίας 

που βρίσκεται σε εξέλιξη και κυρίως 

την οµόφωνη απόφαση του ∆.Σ. 

πρώην ∆ήµου Μαλίων που εκφράζει 

την αρνητική του γνώµη για την 

κεραία της συγκεκριµένης εταιρίας, 

στη θέση «ΒΡΟΝΤΗ» Μοχού, η 

Ε.Π.Ζ. δεν γνωµοδοτεί θετικά.         

 

 

 

         Ο Πρόεδρος  

       Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

             

         Κων/νος Αγγ. Φιλιππάκης 


