
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                              Γούρνες, 18/01/2015 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                                Αρίθ. Πρωτ.:  789 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

Ταχ. ∆/νση : Γούρνες 

Τ.Κ.            : 700 14     

Τηλ.            : 2813 404645 

Αρµόδιος    : Λαµπράκη Μαρία 

Fax            : 2813 - 404608. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 
 

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 1
η
  τακτική 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 22
η
 του µηνός Ιανουαρίου 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, 

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

διάταξης  : 

 
1. Εξέταση αιτήµατος της κ. Μπάτη Γεωργίας του Αποστόλου για χαρακτηρισµό της 

οδού Σεφέρη ως κύριας δηµοτικής οδού στην ∆.Ε. Λ.Χερσονήσου. 

2. Εξέταση αιτήµατος κ. Λυδάκη Εµµανουήλ περί ανάκλησης της υπ’ αριθ. 161/2015 

προηγούµενης απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

3. Εξέταση αιτήµατος κ. Τσαγκαράκη Αθανάσιου περί ανάκλησης της υπ’ αριθ. 

164/2015 προηγούµενης απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

4. Εξέταση αιτήµατος εταιρείας ¨Θ. & Κ. Καλουτσάκης Α.Ε.¨ ανάκλησης της υπ’ αριθ. 

156/2015 προηγούµενης απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

5. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αρ.57/7429/21-07-

2010 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, της µε αρ.πρωτ.88/5087/16-04-2015 

  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 



(Α∆Α:4ΓΙ4ΩΗΜ-5Ω2) άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων και της µε αρ.46/2015 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για χορήγηση παράτασης ωραρίου 

λειτουργίας µουσικών οργάνων του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

«εστιατόριο», µε δ.τ. «ΚΤΗΜΑ ΠΑΣΠΑΤΗ» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΠΑΣΠΑΤΗΣ 

ΑΕΕΕΤΕ, µε εκπρόσωπο την κ.ΤΣΑΤΣΑΚΗ ΣΟΥΖΑΝΝΑ, στην περιοχή ∆ράπανος 

στο Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

6. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αρ.136/10292/29-

05-2015 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, της µε αρ.πρωτ.193/11674/23-07-2015 

άδειας χρήσης µουσικών οργάνων και της µε αρ.153/2015 απόφασης Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής (Α∆Α:ΒΧΧΑΩΗΜ-478) για χορήγηση παράτασης ωραρίου 

λειτουργίας µουσικών οργάνων του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

«επιχείρηση αναψυχή, προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών 

(καφενείο) – επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρου γεύµατος ζεστής και κρύας 

κουζίνας (σνακ µπαρ)», µε δ.τ. «ANTIDOTE» ιδιοκτησίας του κ.ΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗ 

ΜΙΧΑΗΛ, στον οικισµό Πισκοπιανό του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 

αυτού. 

7. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αρ. 1020/3861/2-

γ/01-07-1988 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος «ταβέρνα», µε δ.τ. «ΑΣΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας του κ.ΠΛΕΥΡΑΚΗ 

ΣΤΕΡΕΟΥ, στις Κάτω Γούβες του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

8. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αρ. 123/14600/31-

05-2012 και µε Α∆Α:Β4ΡΟΩΗΜ-Β35 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «µπαρ», µε δ.τ. «U2» ιδιοκτησίας του 

κ.∆ΕΛΒΙΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, στην οδό Αγ.Παρασκευής 105, στο Λ.Χερσονήσου 

του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

9. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την οριστική σφράγιση του παιδότοπου, 

µε δ.τ. «ARION», ιδιοκτησίας του κ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην περιοχή 

Μαγκαφά στην Άνω Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

10. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την οριστική σφράγιση του παιδότοπου 

εκτός της επιχείρησης, µε δ.τ. «YA», ιδιοκτησίας του κ.ΜΕΦΣΟΥΤ ΤΙΤΟ, στην οδό 

Αγ.Γεωργίου στην περιοχή Σαραντάρι στο Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

11. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για: α) την ανάκληση της µε αρ. 2309/11-12-

1995 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

«εστιατόριο θερινής περιόδου» µε δ.τ. «ΤΡΙΤΩΝΑΣ» ιδιοκτησίας του κ. ΚΑΛΟΥ∆Η 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, στον οικισµό Ανάληψης του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 

σφράγισης αυτού, β) την επιβολή του προστίµου των 10000€ λόγω λειτουργίας του 

παιδότοπου εντός του καταστήµατος στερούµενου άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και 

γ) την οριστική σφράγιση του παιδότοπου. 

12. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αρ. 1020/7879/3-

γ/17-05-1994 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος «σνακ µπαρ», µε δ.τ. «NO NAME» ιδιοκτησίας του κ.ΤΖΕΒΑΜΠΙΝΑ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, στην οδό Ελ.Βενιζέλου στο Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτού. 

13. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αρ. 696/10-06-1996 

άδειας λειτουργίας του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «σνακ µπαρ-

αναψυκτήριο – πιτσαρία (χωρίς παρασκευαστήριο)», µε δ.τ. «IRISH BAR» 



ιδιοκτησίας του κ.ΨΥΧΟΓΙΟΥ∆ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην οδό Αγ.Ιωάννη, στον 

οικισµό Σταλίδας του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

14. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αρ.1020/4161/5γ/11-

06-1987 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος «καφετέρια θερινής περιόδου», µε δ.τ. «KIOSKI» πρώην ιδιοκτησίας 

του κ.∆ΑΝΕΛΛΗ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ και νυν ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΦΟΙ ∆ΑΝΕΛΛΗ 

ΟΕ, µε εκπρόσωπο τον κ.∆ΑΝΕΛΛΗ ΑΝ∆ΡΕΑ, στην οδό 25ης Μαρτίου 6 στο 

Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

15. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αρ.167/9488/06-10-

2005 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

«εστιατόριο σνακ µπαρ θερινής περιόδου», µε δ.τ. «POSEIDON» ιδιοκτησίας της 

εταιρείας ΤΣΑΛΟΣ ΦΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ µε εκπρόσωπο τον κ.ΤΣΑΛΟ ΦΩΤΙΟ, στον 

οικισµό Ανάληψης του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

16. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αρ.164/16524/19-

06-2014 και µε Α∆Α:7ΖΤ3ΩΗΜ-ΨΤΡ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο σνακ µπαρ θερινής 

περιόδου», µε δ.τ. «ΝΗΡΕΑΣ» ιδιοκτησίας της κ.SIGANOS DIJANA, στον οικισµό 

Ανάληψης του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

17. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αρ.847/25-05-1995 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

«καφετέρια σνακ µπαρ», µε δ.τ. «ΑΘΗΝΑ» ιδιοκτησίας του κ.ΜΠΑΓΟΡ∆ΑΚΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στον οικισµό Ανάληψης του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 

αυτού. 

18. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αρ.13/2006/09-03-

2009 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

«ταβέρνα», µε δ.τ. «ΑΣΤΕΡΙΑΣ» ιδιοκτησίας της κ.ΠΛΑΤΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 

στον οικισµό Ανάληψης του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

 

   
                                                                                                  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. Γραφείο ∆ηµάρχου 

4. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Φ.4β 

2. Φ.48β 

3. Φ. Β3 


