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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 11η  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 08

η
 του µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, για τη 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 
 

1. Σύνταξη πράξης αναλογισµού λόγω ρυµοτοµίας στην οδό Ναυάρχου Νεάρχου στο 
Λιµένα Χερσονήσου. 

2. Έκφραση γνώµης για την χωροθέτηση ή µη κοινής χρήσης θέσης στάθµευσης ΑµεΑ 
στον οικισµό Μαλίων του ∆ήµου Χερσονήσου. 

3. Περί καθορισµού των τµηµάτων των κοινοχρήστων χώρων που µπορούν να 
παραχωρηθούν προς χρήση στις ∆ηµοτικές Ενότητες Γουβών και Επισκοπής του 
∆ήµου Χερσονήσου. 

4. Έκφραση γνώµης για την ίδρυση και λειτουργία ιπποτροφείου 15 αλόγων σε 
πρόχειρα καταλύµατα στη Σταλίδα. 

5. Εξέταση αιτήµατος Παπαδάκη Καλλιόπης περί ανάκλησης της υπ’ αριθ. 157/2015 
προηγούµενης απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

  Προς  : 
 

Τακτικά µέλη 
1. Αργυράκη Νικόλαο 
2. Καλαϊτζάκη Αθανάσιο 
3. Μουντράκη Ευθύµιο 
4. Ασπετάκη Αντώνιο 
5. Μεραµβελιωτάκη Γεώργιο 
6. Χαλκιαδάκη Γεώργιο 
7. Ζαχαριουδάκη Ιωάννη 
8. Μπάτση ∆ηµήτριο 
 

Αναπληρωµατικά µέλη 
1. Σταυρουλάκη Νικόλαο 
2. Βασιλείου Αντώνιο 
3. Κουλούρα Εµµανουήλ 
4. Φιλιππάκη Κων/νο 
5. Παρθενιώτη Γεώργιο 
 

Κοινοποίηση:   κ. ∆ήµαρχο 



6. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αριθ. 357/32616/18-
12-2014 και µε Α∆Α:ΩΤΝΣΩΗΜ-Ρ1Γ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της 
επιχείρησης «καφενείο», µε δ.τ. «ELLINIKO» ιδιοκτησίας του κ.ΒΑΣΙΛΑΚΗ 
ΚΟΣΜΑ, στην οδό ∆ηµοκρατίας 26 στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη 
απόφασης σφράγισης αυτής. 

7. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 1020/7518/1-
γ/25-10-1982 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «σνακ µπαρ», µε την 
επωνυµία «RAINBOW» ιδιοκτησίας του κ.∆ΟΥΛΗΓΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στον βόρειο 
παράλληλο της ΠΕΟ Ηρακλείου Χανίων στις Κάτω Γούβες  του ∆ήµου µας και λήψη 
απόφασης σφράγισης αυτής. 

8. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αριθ. 132/16004/12-
06-2012 και µε Α∆Α:Β4Λ1ΩΗΜ-ΜΛ9 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της 
επιχείρησης «ταβέρνα σνακ µπαρ», µε την επωνυµία «PETROS KASTRINOS» 
ιδιοκτησίας του κ.ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥ, στον οικισµό Χερσονήσου, στην ∆Κ 
Χερσονήσου του ∆ήµου µας και σφράγισης αυτής. 

9. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αριθ. 
1020/5774/2γ/1992 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης «εστιατόριο 
µπαρ», µε την επωνυµία «ΖΟΡΜΠΑΣ» ιδιοκτησίας της κ.ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, στην οδό 25ης Μαρτίου στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη 
απόφασης σφράγισης αυτής. 

10. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 314/9168/14-11-
2000 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια µπαρ», µε την 
επωνυµία «CAFÉ GRECO» ιδιοκτησίας της κ.ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ, στον 
οικισµό Κουτουλουφάρι στην ∆Κ Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 
σφράγισης αυτής. 

11. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αριθ. 91/13034/17-
05-2012 και µε Α∆Α:Β49ΥΩΗΜ-ΩΑΝ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της 
επιχείρησης «πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστείου χωρίς τραπεζοκαθίσµατα», 
ιδιοκτησίας του κ.ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην οδό Ελ.Βενιζέλου 168 στην 
∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

12. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση των µε αριθ. 13/3014/04-
05-2009 (καφετέρια µπαρ µε δ.τ. BLACK & WHITE) και 39/6981/08-11-2001 (όπεν 
µπαρ µε δ.τ. KING’S CROSS) ιδιοκτησίας της εταιρείας µε την επωνυµία ΠΛΟΥΜΗ 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (πρώην επωνυµία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΟΥΜΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ) µε 
εκπρόσωπο τον κ.ΠΛΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΗ, στην οδό ∆ηµοκρατίας 82 στην ∆Κ Μαλίων 
του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτών. 

13. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αριθ. 37/2517/13-
02-2015 και µε Α∆Α:6Λ3∆ΩΗΜ-Π9Λ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΣΝΑΚ  
ΜΠΑΡ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ),  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & 
∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ 
ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ)», µε δ.τ. «SIROCCO» ιδιοκτησίας της εταιρείας 
Μ. και Π. ΧΕΙΡΑΚΑΚΗΣ ΙΚΕ, µε διαχειριστή τον κ.ΧΕΙΡΑΚΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ, στην 



οδό Θερµοπυλών, της περιοχής Αγ.Κωνσταντίνος στις Κάτω Γούβες του ∆ήµου µας 
και λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

14. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της αρ. 7/2001/1043/01-03-
2001  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια ζαχροπλαστείο χωρίς 
εργαστήριο», µε δ.τ. ΟΝΑΡ ιδιοκτησίας της κ.ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, στον 
οικισµό Κάτω Γουβών  του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

15. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την οριστική παύση λειτουργίας 
επιχείρησης «εργαστήριο δερµατοστιξίας» το οποίο λειτουργεί µε την µε αριθ. 
πρωτ.14597/16-07-2015 βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης, ιδιοκτησίας της 
εταιρείας FUNKY FISH Μ.Ε.Π.Ε µε νόµιµη εκπρόσωπο την κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗ 
ΑΘΗΝΑ, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 144 στο Λιµ. Χερσονήσου, στην ∆Κ Λιµ. 
Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

 
   

                                                                                                  Ο Πρόεδρος επιτροπής  
                                                                                                        Ποιότητας Ζωής  
 
                                                                                                   Πετράκης Εµµανουήλ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

Μ.Ε.∆. 
Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
 
 
 

           Βασιλάκης Νικόλαος 
 

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 


