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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες 4-3-2014 

 

 

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ     (28-2-2014) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. 
Συµπλήρωση και τροποποίηση της αριθµ. 448/2013 περί 

καθορισµού χώρων στάθµευσης (πιάτσες) ταξί. 
03 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

ως εισήγηση της 

∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 

Παραποµπή στο ∆.Σ. 

2. 
Τροποποίηση – Ανανέωση Α.Ε.Π.Ο. για το έργο 

«Ξενοδοχειακό Συγκρότηµα KOSTA MARE 4*» 
04 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

Συµφωνούµε µε το 

σύνολο των 

παρατηρήσεων της 

υπηρεσίας. 

Παραποµπή στο ∆.Σ. 

3. 

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. 

ενδιαφέροντος, επιχείρηση αναψυχής καθώς και 

προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών 

(καφετέρια) και Επιχείρηση µαζικής εστίασης πρόχειρου 

γεύµατος (Αναψυκτήριο) µέχρι 200 άτοµα που βρίσκεται 

στην περιοχή Εσταυρωµένος της Τ. Κ. Ελιάς. 

05 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

4. 

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. 

ενδιαφέροντος, επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους 

γεύµατος (ζεστής και κρύας κουζίνας (ταβέρνα)) στην 

Χατζάκη Χρύσα που βρίσκεται στο Κράσι του ∆ήµου 

µας. 

06 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

ως η εισήγηση της 

υπηρεσίας 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. 
Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής έτους 2013 
07 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

Σύνταξη ετήσιας 

έκθεσης 

πεπραγµένων. 

Παραποµπή στο ∆.Σ. 

για έγκριση 
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2. 

Λήψη απόφασης για την ανάκληση των αριθµ. 98/2012, 

17/2013, 19/2013, 4/2013 και 29/2013 αποφάσεων 

προεγκρίσεων ίδρυσης καταστηµάτων υγ. ενδιαφέροντος 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορούν αντίστοιχα 

τους: Τσικαλάκη ∆ηµήτριο, Χατζάκη Χρύσα, 

Καλαιτζάκη Νεκταρία, Καστρινάκη Σοφία και 

Σταυρακάκη Ευαγγελία & Σια Ο.Ε. 

08 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία η 

ανάκληση των 

αδειών. Ο κ. 

Καλάιτζάκης δήλωσε 

παρόν. 

3. 
Λήψη απόφασης για την οριστική ανάκληση των αδειών 

ίδρυσης και λειτουργίας, λόγω παύσης λειτουργίας τους 
09 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ανάκληση των 

αδειών λόγω παύσης 

λειτουργίας 

4. 

Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

(παντοπωλείο – τυροκοµικά προϊόντα) στην Μιγαδάκη 

Ελευθερία, που βρίσκεται στις Ποταµιές του ∆ήµου µας. 

 

10 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η χορήγηση της 

προέγκρισης 

5. 

Λήψη απόφασης για οριστική ανάκληση της αρ. 

18009/151/25-6-2012 άδειας λειτουργίας µουσικών 

οργάνων στο κατάστηµα Μπαρ στο ξενοδοχείο 

∆ΙΟΝΥΣΟΣ, της εταιρείας AQUATEC A.E. 

 

11 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ανάκληση της 

άδειας λειτουργίας 

µουσικών οργάνων 

6. 

Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Παντοπωλείο)» 

στην ΨΑΡΑΚΗ ΦΑΙ∆ΡΑ,  που βρίσκεται στο Κράσι 

του ∆ήµου µας 

12 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η χορήγηση της 

προέγκρισης 

7. 

Λήψη απόφασης για ανάκληση της αρ. 28/2012 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί 

χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος 

«Παντοπωλείο – Κάβα Εµφιαλωµένων Ποτών», 

ιδιοκτησίας της Γιακουµάκη  Κρυστάλλης που 

βρίσκεται στο Βαθειανό Κάµπο της Τοπικής 

Κοινότητας Κάτω Βάθειας 

13 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ανάκληση της 

28/2012 απόφαση 

της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής 

8. 

Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ 

ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ 

(Καφενείο) και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Ουζερί), µέχρι 100 

καθίσµατα στην Πλατεία Αγ. Παντελεήµων στην Ελαία 

της Τ. Κ. Ελαίας 

14 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η χορήγηση της 

προέγκρισης 

9. Λήψη απόφασης για ανάκληση της αρ. 448/2009 15 Εγκρίνεται οµόφωνα 
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απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής πρώην ∆ήµου 

Χερσονήσου περί «χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «Κοµµωτήριο», 

ιδιοκτησίας της Τσαγκαράκη Ειρήνης που βρίσκεται 

στην οδό Κασσαβέτη αριθ. 6 στο Λιµάνι Χερσονήσου 

η ανάκληση της 

448/2009 απόφαση 

∆.Ε. 

10. 
Λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου 

προσαρµογής στο νέο εξωτερικό χρωµατισµό των ταξί 
16 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η παράταση έως 31-

12-2014. Ο κ. 

Καλαιτζάκης έκανε 

την εξής 

παρατήρηση: όσοι 

δηλώνουν εισόδηµα 

κάτω από 10.000,00 

ευρώ να δοθεί 

παράταση ενός 

επιπλέον έτους. 

Παραποµπή στο ∆.Σ.  

11. 

Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος παροχής υπηρεσιών υγ. ενδιαφέροντος 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ στην 

ΠΑΤΣΙΟΥΡΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, στην Κάτω Βάθεια, 

(200µ ανατολικά του µεγάρου «Νίρος»). 

17 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η χορήγηση της 

προέγκρισης.  

          

 

                    Ο Πρόεδρος  

       Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

             

 

                       Μαστοράκης Ιωάννης 


