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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                Γούρνες 28-11-2014 

 

11o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ     (26-11-2014) 

 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

                           ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 

Γνωµοδότηση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 

Χερσονήσου επί του περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για το έργο: «∆ίκτυα 

αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης 

λυµάτων) οικισµών Άνω Γουβών, Κάτω Γουβών, Γουρνών 

και οικισµών της ενδοχώρας του πρώην ∆ήµου Γουβών, 

∆ήµου Χερσονήσου» 

 

72 

Εκφράζει οµόφωνα 

τη σύµφωνη γνώµη 

επί του περιεχοµένου 

του φακέλου της 

ΜΠΕ 

                            ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. 

Χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας 

µουσικών οργάνων στο κατάστηµα «επιχείρηση 

αναψυχής (Καφετέρια) ιδιοκτησίας κ. Σµαριανάκη 

Μιχαήλ, στην οδό Ευρώπης 20 στο Πισκοπιανό της ∆.Κ. 

Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

 

73 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

2. 

Χορήγηση ή µη, προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. 

ενδιαφέροντος επιχείρηση αναψυχής καθώς και 

προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών 

και επιχείρηση λιανικής & χονδρικής διάθεσης 

τροφίµων (καφενείο – παντοπωλείο) στην κα 

Καστανάκη Αντιγόνη που βρίσκεται σοι οικισµό Επάνω 

Βάθειας του ∆ήµου µας 

74 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

3. 

Χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. 

ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών 

(κατηγορίας ΙΙΙ της υγειον. ∆ιάταξης αρίθµ. 

Υ1γ/Γ.Π/οικ96967/12, ΦΕΚ 2718Β/8-10-2012)πρατήριο 

άρτου – πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής στην κα 

Κρασανάκη Σεβαστή που βρίσκεται στην Επισκοπή της 

ΤΚ Επισκοπής 

75 

 Εγκρίνεται οµόφωνα 



2 

 

4 

Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 

133/16030/13-6-2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας 

ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στη συµβολή των οδών 

Ελ. Βενιζέλου 30 και Ελευθερίας στην ∆Κ Λ. 

Χερσονήσου του ∆ήµου µας 

76 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

αναβολή µέχρι να 

γίνει έλεγχος από την 

πυροσβεστική 

υπηρεσία 

5 

Παράταση ή µη του χρόνου προσαρµογής στο νέο 

εξωτερικό χρωµατισµό των ταξί. 

 

77 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

να µην δοθεί 

παράταση 

6 
Αίτηµα κοπής δέντρου στον οικισµό Γουρνών της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ανώπολης 
78 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η κοπή του δέντρου 

και αντικατάστασή 

του µε άλλα 

7 

∆ιαβίβαση των αρίθµ. 110/2014, 61/2014, 53/2014, 

45/2014, 44/2014 αποφάσεων των δηµοτικών 

κοινοτήτων Λιµ. Χερσονήσου, Μαλιών, Μοχού, 

Χερσονήσου και Γουβών αντίστοιχα και του 

∆ηµοτικού Λιµενικού ταµείου Χερσονήσου για την 

εξέταση της αίτησης περί α) του συνολικού µήκους των 

προτεινόµενων ειδικών διαδροµών, β) ότι οι 

προτεινόµενες ειδικές διαδροµές βρίσκονται εντός των 

διοικητικών ορίων του ∆ήµου Χερσονήσου και γ) του 

καθορισµού του χώρου αφετηρίας και των σηµείων των 

στάσεων τουριστικού λεωφορείου δηµόσιας χρήσης 

ανοιχτού τύπου αστικής περιήγηση πόλεων. 

 

79 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

για το ά και β 

αίτηµα. Για το γ  

επιφυλλασόµεθα 

µετά από λεπτοµερή 

πληροφόρηση και 

συµπληρωµατικά 

στοιχεία  

 

                    Ο Πρόεδρος  

       Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

             

 

                       Εµµανουήλ Πετράκης 


