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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

                    του ∆ήµου  Χερσονήσου».   

  

 Σας π ρ ο σ κ α λ ώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 

3852/2010,  σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα 

Γουρνών, την 16
η
  του µηνός Σεπτεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00, 

για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης  : 

 

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε θητεία από 1/9-

2014 έως 5-3-2017. 

2. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος Επιχείρηση αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο 

λόγο οινοπνευµατωδών ποτών (καφετέρια)και επιχείρηση µαζικής 

εστίασης πλήρους γεύµατος (ζεστής και κρύας κουζίνας), (ουζερί), στον 

Τσικαλάκη ∆ηµήτριο που βρίσκεται στην Επισκοπή.  

3. Λήψη απόφασης για την ανάκληση των αρ. 60/2013 και 63/2013 

αποφάσεων προεγκρίσεων ίδρυσης καταστηµάτων υγειονοµικού 

                            Προς  : 

Τακτικά µέλη 
1. Αργυράκη Νικόλαο 

2. Καλαϊτζάκη Αθανάσιο 

3. Μουντράκη Ευθύµιο 

4. Ασπετάκη Αντώνιο 

5. Μεραµβελιωτάκη Γεώργιο 

6. Ζαχαριουδάκη Ιωάννη 

7. Μπάτση ∆ηµήτριο 

8. Χαλκιαδάκη Γεώργιο 

 

Αναπληρωµατικά µέλη 
1. Σταυρουλάκη Νικόλαο 

2. Βασιλείου Αντώνιο 

3. Κουλούρα Εµµανουήλ 

4. Φιλιππάκη Κων/νο 

5. Παρθενιώτη Γεώργιο 

 

Κοινοποίηση   : κ. ∆ήµαρχο 
 



ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορούν αντίστοιχα, 

τους Παπασηφάκη Γεώργιο και Κοσµαδάκη Ειρήνη. 

4. Χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος Επιχείρηση αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο 

λόγο οινοπνευµατωδών ποτών και µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος 

(ζεστής και κρύας κουζίνας), (καφενείο - µεζεδοπωλείο), στην 

Κοσµαδάκη Ειρήνη στην περιοχή Βαθειανός Κάµπος του ∆ήµου µας. 

5. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 12/4187/9-6-2010 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια» µε δ.τ. 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ» ιδιοκτησίας Χαλκιαδάκη Ιωάννη, στην οδό 

∆ηµοκρατίας  26 στην ∆. Κ. Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 

σφράγισης αυτού. 

6. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 374/34956/1412-2011 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια – εστιατόριο» µε 

δ.τ. «AMMOS» ιδιοκτησίας Παρλαµά ∆ηµητρίου, στη συµβολή των 

οδών Ναυάρχου Νεάρχου και Κ. Παρλαµά στην ∆. Κ. Λιµ. Χερσονήσου 

του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

7. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 133/5078/2004 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια – σνακ µπαρ» µε δ.τ. 

«THALASSA» ιδιοκτησίας Καρβουνάκη Κων/νου στην οδό 25
ης

 

Μαρτίου  στην ∆. Κ. Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

8. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 1020/7456/1-γ/89/29-6-

1992 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «εστιατόριο – σνακ 

µπαρ» µε δ.τ. «ΜΑΡΙΝΑ» ιδιοκτησίας της εταιρείας Αθανάσιος και 

Ιωάννης Μαστοράκης ΟΕ, µε εκπρόσωπο τον Ιωάννη Μαστοράκη, στην 

οδό Εµµ. Μαραγκάκη 16 στην ∆Κ Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

9. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 218/30-12-1998 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια – σνακ µπαρ – 

εστιατόριο» µε δ.τ. «MAJESTIC» ιδιοκτησίας Καπνισάκη Αντωνίου στην 

συµβολή των οδών Γιαµπουδάκη και 25
ης

 Μαρτίου στην ∆Κ Λιµ. 

Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

10. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 69/5694/06-03-2013 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια – εστιατόριο – 

πιτσαρία», µε δ.τ. «NAUTICA» ιδιοκτησίας ΛΙΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑΣ, στην 

οδό Μαραγκάκη 15 στην ∆. Κ. Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

11. Λήψη απόφασης για την ανάκληση των υπ’  αρίθµ. 170/8871/27-8-2008, 

171/8872/27-8-2008, 174/8876/27-8-2008, 258/12536/3-12-2008 και 

259/12537/3-12-2008 αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγ. 

ενδιαφέροντος, εστιατόριο, σνακ µπαρ θερινής περιόδου µα σκεύη µίας 

χρήσεως, παντοπωλείο, καφετέρια σνακ µπαρ και µπαρ αντίστοιχα, 

ιδιοκτησίας της εταιρείας Σαπουνάκης Παντελής Τουριστικές 

Ξενοδοχειακής Κατασκευαστικές εµπορικές Εκµεταλλεύσεις θαλάσσιων 

σπορ παραλιών και σκαφών επιχειρήσεις Α.Ε., τα οποία λειτουργούν 

στον περιβάλλοντα χώρο της επιχείρησης ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ Α.Ε. ή 



STAR BEACH A.E. στην οδό Θεµιστοκλέους στην περιοχή Βλυχάδα της 

∆.Κ. Λ. Χερσονήσου και σφράγισης αυτών.   

12.  Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 1020/9265/1γ/16-6-1986 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «εστιατόριο» µε δ.τ. 

«ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ» ιδιοκτησίας Παρασύρη Μιχαήλ, στην Αµνισσό του 

∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

13.  Έκφραση γνώµης για την µελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

αφορά την υφιστάµενη ξενοδοχειακή µονάδα (κλασσικού τύπου) 4**** 

ιδιοκτησίας «ΑΚΤΗ ΜΑΛΙΩΝ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.» µε την επωνυµία «ΑΚΤΗ 

ΜΑΛΙΩΝ MALIA BEACH» εκτός οικισµού ∆.Ε. Μαλίων ∆ήµου 

Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου.   

14. Μετατροπή της εισφοράς γης, ιδιοκτησίας της ∆. ΤΡΥΠΑΚΗ Α.Ε., σε 

χρήµα για την ίδρυση ξενοδοχείου. 

 
Ο Πρόεδρος επιτροπής  

   Ποιότητας Ζωής  

Εµµανουήλ Πετράκης 
 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

3. ∆/νση Περιβάλλοντος 

4. Γραφείο ∆ηµάρχου 

5. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Φ.4β 

2. Φ.48β  

3. Φ. Β3 

 

 

 

 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

         Βασιλάκης Νικόλαος 


