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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                Γούρνες 15-09-2015 

 

9o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. 

Χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. 

ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) 

(Αναψυκτήριο) και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (Καφετέρια-Μπαρ), 

στην εταιρία ΧΩΡΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε., µε 

νόµιµο εκπρόσωπο τον κ.ΧΩΡΑΦΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, που 

βρίσκεται στην οδό Αγ. Ιωάννη 60, στον οικισµό 

Σταλίδας του ∆ήµου µας. 

148 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα και 

αποσύρεται γιατί 

εκ παραδροµής 

εστάλη στην ΕΠΖ 

είναι θέµα της 

Τ.Κ. Μοχού 

2. 

Χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. 

ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (Καφενείο) και 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) (Εστιατόριο) 

στον κ. ΤΖΑΓΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ, που βρίσκεται στον 

οικισµό Αγ. Ιωάννης της Τ.Κ. Επάνω Βάθεια του ∆ήµου 

µας. 

149 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

χορήγηση 

προέγκρισης 

3. 

Χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας 

µουσικών οργάνων στο κατάστηµα «ΜΠΑΡ», 

ιδιοκτησίας της εταιρείας ΠΟΤΟ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. 

ΜΕΡΣΙΝΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟ, που βρίσκεται στην οδό Αγ. 

Παρασκευής 51 στον Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

150 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

χορήγηση 

παράτασης 

ωραρίου 

4. 

Χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας 

µουσικών οργάνων στο κατάστηµα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», 

ιδιοκτησίας κας ΚΑΛΠΑ∆ΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ που βρίσκεται στην πλατεία Άνω 

Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

151 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

χορήγηση 

παράτασης 

ωραρίου 

5. 

Χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας 

µουσικών οργάνων στο κατάστηµα «ΜΠΑΡ», 

ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΟΥΡΟΥΠΑΣ 

152 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

χορήγηση 
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΤΖΩΟΥΝΣ ΠΩΛ Ο.Ε. µε νόµιµο 

εκπρόσωπο τον κ. ΚΟΥΡΟΥΠΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, που 

βρίσκεται στην οδό Ματθ.Ζαχαριάδη στα Μάλια, της 

∆.Κ. Μαλίων του ∆ήµου µας. 

παράτασης 

ωραρίου 

∆ιόρθωση στο 

όνοµα 

ΚΟΥΡΑΠΑΣ 

6. 

Χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας 

µουσικών οργάνων στο κατάστηµα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-

ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας του κ. ΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗ 

ΜΙΧΑΗΛ που βρίσκεται στον οικισµό Πισκοπιανό του 

∆ήµου µας. 

153 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

χορήγηση 

παράτασης 

ωραρίου 

7. 
Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση κωδώνων ∆.Ε. 

Γουβών-Επισκοπής. 
154 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα ως η 

εισήγηση του 

ΦΟ∆ΣΑ 

8 

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο δηµοτικό 

δίκτυο για την εκτροπή κυκλοφορίας στην περιοχή του 

οικισµού Αβδού στα πλαίσια του έργου «Ύδρευση 

Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου από το φράγµα Αποσελέµη – 

Έργα ενίσχυσης ταµιευτήρα φράγµατος Αποσελέµη από 

το Οροπέδιο Λασιθίου». 

155 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα ως η 

εισήγηση 

9 

Περί ανάκλησης της αριθ. 27/2707/04-02-2013 και µε 

Α∆Α : ΒΕΥΦΩΗΜ-ΞΗΑ άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 

επιχείρησης «σνακ µπαρ», µε δ.τ. «ΚΝΟW BAR» 

ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΑΛΟΥΤΣΑΚΗΣ Θ & Κ Α.Ε. 

µε εκπρόσωπο τον κ. ΚΑΛΟΥΤΣΑΚΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, στην οδό Ναυάρχου Νεάρχου 11 στο 

Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 

σφράγισης αυτής 

156 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

ανάκληση της 

άδειας ως η 

εισήγηση  

10 

Περί ανάκλησης της αριθ.1020/5487/2γ/28-05-1994 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 

«εστιατόριο», µε δ.τ. «ARGO» ιδιοκτησίας της κ. 

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ, στην οδό Ναυάρχου 

Νεάρχου 26 στην ∆Κ Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας 

και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής 

157 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

ανάκληση της 

άδειας ως η 

εισήγηση 

11 

Περί ανάκλησης της αριθ.47/7790/25-10-2006 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια µπαρ», 

µε δ.τ. «ZOO» ιδιοκτησίας του κ. ΚΑΦΦΕΣΑΚΗ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στην οδό ∆ηµοκρατίας στην ∆Κ 

Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 

αυτής. 

158 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα η µη 

ανάκληση της 

άδειας 

12 

Περί ανάκλησης της αριθ. 1020/499/3α/13-05-1994 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 

«Ψητοπωλείου – οβελιστηρίου θερινής περιόδου», µε 

δ.τ. «Η ΦΩΛΙΑ» ιδιοκτησίας του κ. ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ 

ΙΩΑΝΝΗ, στον οικισµό Κοκκίνη Χάνι της ∆.Κ. 

Ανωπόλεως του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 

159 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

(προσωρινή) 

ανάκληση της 

άδειας  
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σφράγισης αυτής 

13 

Περί ανάκλησης της αριθ.27/3330/10-09-1998 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «µπαρ πιτσαρία 

ζαχαροπλαστείο εργαστήριο», µε δ.τ. «STREET» 

ιδιοκτησίας του κ. ΒΕΡΓΕΤΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ, στην οδό 

Ματθαίου Ζαχαριάδη στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας 

και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής 

160 

.  

Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

ανάκληση της 

άδειας  

14 

Περί ανάκλησης της αριθ.16/5038/06-07-2010 

(εστιατόριο θερινής περιόδου) και 18/5367/21-07-2010 

(σνακ µπαρ χωρίς παρασκευαστήριο – αναψυκτήριο 

χωρίς εργαστήριο) αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, µε 

δ.τ. «HEAVEN» ιδιοκτησίας του κ. ΛΥ∆ΑΚΗ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στην οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη αρ. 22 

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

σφράγισης αυτών 

161 

 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

ανάκληση της 

άδειας ως η 

εισήγηση 

15 

Περί ανάκλησης της αριθ.1020/7320/25-γ/22-03-1994 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια 

µπαρ», µε δ.τ. EL PARADISO, ιδιοκτησίας της εταιρείας 

Γ. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ-ΣΑΒΑΚΗ &ΣΙΑ ΟΕ, µε 

εκπρόσωπο την κ. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, στην 

οδό Αγ. Παρασκευής 83 στην ∆Κ Λ.Χερσονήσου του 

∆ήµου µας 

162 

 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα  

Αποσύρεται το 

θέµα 

16 

Περί ανάκλησης της αριθ.239/24508/05-09-2012 και µε 

Α∆Α : Β4ΘΟΩΗΜ-Τ0Θ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

επιχείρησης «εστιατόριο καφετέρια», µε δ.τ. «COAST», 

ιδιοκτησίας της κ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ, στην 

οδό Ναυάρχου Νεάρχου 2 στην ∆Κ Λ.Χερσονήσου του 

∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής    

163 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα  

Η αναβολή της 

συζήτησης του 

θέµατος 

17 

Περί ανάκλησης της αριθ. 09/2882/27-04-2010 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια µπαρ», 

µε δ.τ. «BAR ONE» ιδιοκτησίας του κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, στην ∆ηµοκρατίας 47 στην ∆.Κ. Μαλίων 

του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής 

164 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

ανάκληση της 

άδειας ως η 

εισήγηση 

18 

Περί ανάκλησης της αριθ. 130/90/1020/1145/15-γλ/18-

12-1990 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 

«καφετέρια µπαρ», µε δ.τ. «DROSIA» ιδιοκτησίας του κ. 

ΠΑΡΘΕΝΙΑ∆Η ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ, στην συµβολή των οδών 

∆ηµοκρατίας & Τσαγκαράκη στην  ∆.Κ. Μαλίων του 

∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής 

 

165 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

ανάκληση της 

άδειας ως η 

εισήγηση 

19 

Περί ανάκλησης της αριθ.193/21890/02-08-2011 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «σνακ µπαρ», µε 

δ.τ. «ΚΑΖΑ» ιδιοκτησίας του κ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στη συµβολή των οδών Ελ.Βενιζέλου & 

166 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

παράταση 45 

ηµερών για 
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Ματθαίου Ζαχαριάδη στην  ∆.Κ. Μαλίων του ∆ήµου µας 

και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής 

έκδοση νέας 

άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας 

20 

Περί ανάκλησης της αριθ. 181/14610/04-06-2013 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια µπαρ», 

µε δ.τ. «UNION» ιδιοκτησίας του κ. ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗ 

ΜΙΧΑΗΛ, στην οδό ∆ηµοκρατίας 81 στην ∆.Κ. Μαλίων 

του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής 

167 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

ανάκληση της 

άδειας λόγω 

έκδοσης νέας 

άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας 

21 

Περί ανάκλησης της αριθ.80/6468/2000 άδειας ίδρυσης 

και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια µπαρ», µε δ.τ. Η 

ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑΣ, ιδιοκτησίας του κ. 

ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, στην οδό Σανουδάκη 4 

στην ∆Κ Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας 

168 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα  

Αποσύρεται το 

θέµα 

22 

Περί ανάκλησης της αριθ.3240/02-11-1998 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «εστιατόριο 

πιτσαρία», µε επωνυµία «ΜΥΡΤΙΟΣ» ιδιοκτησίας του κ. 

ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην πλατεία του 

οικισµού Χερσονήσου στην ∆Κ Χερσονήσου του ∆ήµου 

µας και σφράγισης αυτής 

169 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

ανάκληση της 

άδειας ως η 

εισήγηση 

23 

Περί ανάκλησης της αριθ.51/5157/23-07-2002 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «εστιατόριο», µε 

επωνυµία «TIGER» ιδιοκτησίας του 

κ.ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην οδό 

∆ηµοκρατίας στην  ∆.Κ. Μαλίων του ∆ήµου µας και 

λήψη απόφασης σφράγισης αυτής 

170 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

ανάκληση της 

άδειας ως η 

εισήγηση 

24 

Περί ανάκλησης της αριθ.19/3807/27-07-2000 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια µπαρ», 

µε δ.τ. «INDIE» ιδιοκτησίας του κ.ΓΡΙΒΑΚΗ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, στην οδό ∆ηµοκρατίας 22 στην  ∆.Κ. 

Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 

αυτής 

171 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

ανάκληση της 

άδειας ως η 

εισήγηση 

25 

 

Περί ανάκλησης της αριθ.20/2821/16-05-2002 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «µπαρ», µε δ.τ. 

«CORKERS» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΓΙΑΝΝΗΣ & 

ΣΠΥΡΟΣ ΙΣΣΑΡΗΣ ΟΕ µε εκπρόσωπο τον κ.ΙΣΣΑΡΗ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, στην οδό ∆ηµοκρατίας στην  ∆.Κ. Μαλίων 

του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής 

172 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

ανάκληση της 

άδειας ως η 

εισήγηση 

26 

Περί ανάκλησης της αριθ.48/1259/14-02-2001 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας, της µε αριθ. 240/24516/05-09-

2012 και µε Α∆Α :Β4ΘΟΩΗΜ-ΥΩΡ πρόσθετης πράξης 

τραπεζοκαθισµάτων,της µε αρ. 276/27773/05-10-2012 

και µε Α∆Α : Β4ΤΖΩΗΜ-ΞΥΤ άδειας λειτουργίας 

µουσικών οργάνων και της µε αρ. 492/34233/02-12-2013 

173 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

αναβολή 

συζήτησης του 

θέµατος  
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και µε Α∆Α: ΒΛ0ΝΩΗΜ-ΦΨΕ ανανέωσης της άδειας 

λειτουργίας µουσικών οργάνων, της επιχείρησης 

«καφετέρια µπαρ», µε δ.τ. «TIGER» ιδιοκτησίας της 

εταιρείας ΑΛΜΠΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ &ΣΙΑ ΟΕ µε 

εκπρόσωπο τον κ.ΑΛΜΠΑΤΖΗ ΗΛΙΑ, στην οδό 

Αγ.Παρασκευής 97 στην ∆Κ Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου 

µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής 

27 

Λήψη απόφασης για την οριστική παύση λειτουργίας 

επιχείρησης «εργαστήριο δερµατοστιξίας» το οποίο 

λειτουργεί µε την µε αρ. πρωτ. 5586/24-03-2015 

βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης, ιδιοκτησίας της κ. 

ΣΧΛΟΣΣΕΡ-ΟΛΝΤΕΝΧΟΦ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ,στην οδό 

Αρχαίου Θεάτρου Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και 

λήψη σφράγισης αυτής 

174 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

ανάκληση της 

άδειας ως η 

εισήγηση 

28 

Περί ανάκλησης της αριθ.13/1111/11-02-2008 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «σνακ µπαρ», µε 

δ.τ. «ROBIN HOOD», ιδιοκτησίας του 

κ.ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στην οδό 

Αγ.Ιωάννη 137 στον οικισµό Σταλίδας του ∆ήµου µας 

και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής 

175 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

παράταση 45 

ηµερών για 

έκδοση νέας 

άδειας 

29 

Περί ανάκλησης της αριθ.09/2882/27-04-2010 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια µπαρ», 

µε δ.τ. «BAR ONE» ιδιοκτησίας του κ.ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, στην ∆ηµοκρατίας 47 στην ∆Κ Μαλίων 

του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής 

176 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

ανάκληση της 

άδειας ως η 

εισήγηση 

30 

Περί ανάκλησης της αριθ.147/15809/12-06-2014 και µε 

Α∆Α :ΩΥΚ2ΩΗΜ-ΖΧΚ άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 

επιχείρησης «σνακ µπαρ – υπαίθριο µπαρ», µε επωνυµία 

«PLEASURE BEACH BAR» ιδιοκτησίας του 

κ.ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, στην περιοχή Κλωντζανή 

στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 

σφράγισης αυτής 

177 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

ανάκληση της 

άδειας ως η 

εισήγηση 

31 

Περί ανάκλησης της µε αρ.23/4403/28-06-2006 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια µπαρ», 

µε δ.τ. «REVOLOUTION» ιδιοκτησίας της κ. 

ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ, στην συµβολή των οδών Ελ. 

Βενιζέλου & ∆ηµοκρατίας 2 στην ∆.Κ. Μαλίων του 

∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

178 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα η µη 

ανάκληση της 

άδειας ως η 

εισήγηση 

 

 

         Ο Πρόεδρος  

       Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

             

 

                      Πετράκης Εµµανουήλ 


