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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                 Γούρνες 07-03-2016 

3o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

(Παρασκευή 04-03-2016) 

Α/Α ΘΕΜΑ 
ΑΡΙΘ. 

ΑΠ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. 
Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2015. 21 
Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Παραποµπή στο ∆.Σ.   

2. 

Έκφραση γνώµης για την κατασκευή ή µη 

πεζοδροµίων εντός σχεδίου Λιµ. 

Χερσονήσου, επί της οδού Σπύρου 

Κασσαβέτη. 

22 

Κατά πλειοψηφία  το Σώµα δεν 

εγκρίνει την κατασκευή 

πεζοδροµίων. 

Παραποµπή στο ∆.Σ.   

3. 

Έκφραση γνώµης για την παραχώρηση ή µη 

χώρου στάθµευσης οχηµάτων 

χρηµαταποστολής  των ΕΛΤΑ Α.Ε. Λ. 

Χερσονήσου. 

23 

Οµόφωνα το Σώµα εισηγείται στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο την 

παραχώρηση θέσης προσωρινής 

στάσης  και όχι στάθµευσης 
οχηµάτων χρηµαταποστολής 

έµπροσθεν του καταστήµατος των 

ΕΛΤΑ Λ.Χερσονήσου. 

4. 

Έκφραση γνώµης για την παραχώρηση 

χώρου για την κατασκευή µνηµείου 

Πεσόντων στον Πολιτιστικό Σύλλογο 

Χερσονήσου. 

24 

Οµόφωνα το Σώµα παραπέµπει το 

θέµα στην ∆ΤΥ για την 

διερεύνηση άλλων κατάλληλων 

χώρων για την κατασκευή 

µνηµείου πεσόντων. 

5. 

Έκφραση γνώµης επί του ρυµοτοµικού 

σχεδίου του «Παραθεριστικού Οικοδοµικού 

Συνεταιρισµού Υπαλλήλων ∆ΕΗ». 
25 

Οµόφωνα το Σώµα γνωµοδοτεί 

θετικά και εισηγείται το θέµα στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

6. 

Έκφραση άποψης για τη Μ.Π.Ε. της 

ξενοδοχειακής µονάδας κλασσικού τύπου 4* 

«ZORBAS VILLAGE Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. 

ΑΝΙΣΣΑΡΑΣ», για την τροποποίηση – 

επέκταση από 452 κλίνες σε 530 

26 

Οµόφωνα το Σώµα γνωµοδοτεί 

θετικά ως η εισήγηση της ∆ΤΥ και 

µε παρατηρήσεις και εισηγείται το 

θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

7 

Μετατροπή της εισφοράς ιδιοκτησίας της « 

ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε.», από γη σε χρήµα για την 

ανέγερση ξενοδοχείου. 
27 

Οµόφωνα το Σώµα εισηγείται στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο τη µη 

µετατροπή της εισφοράς 

ιδιοκτησίας της ΚΑΡΑΤΖΗΣ 

Α.Ε.από γή σε χρήµα. 

8 

∆ιενέργεια παραδοσιακής εµποροπανήγυρης 

στον εξωτερικό χώρο του ∆ιεθνούς 

Εκθεσιακού Κέντρου Κρήτης. 
28 

Οµόφωνα το Σώµα δεν εγκρίνει 

τη διενέργεια παραδοσιακής 

εµπορ/ρης. Παραποµπή στο ∆.Σ. 

9 

Εξέταση αιτήµατος της κ. Μπάτη Γεωργίας 

του Αποστόλου για χαρακτηρισµό της οδού 

Σεφέρη ως κύριας δηµοτικής οδού στην ∆.Ε. 

Λ.Χερσονήσου 

29 

Οµόφωνα το Σώµα δεν εγκρίνει 

τον χαρακτηρισµό της οδού 

Σεφέρη ως κύριας δηµοτικής οδού. 

Παραποµπή στο ∆.Σ. 
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10 

Εξέταση αιτήµατος κ. Ίσσαρη Σπυρίδων περί 

χορήγησης παράτασης για την έκδοση άδειας 

µουσικών οργάνων 
30 

Οµόφωνα το Σώµα εγκρίνει την 

αποσφράγιση για δύο (2) µήνες για 

την έκδοση άδειας χρήσης  

µουσικών οργάνων. 

11 

Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για 

χορήγηση ή µη, προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ 

ΑΡΤΟΥ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) µε την επωνυµία 

«∆ια χειρός Σεβαστής», της κατηγορίας ΙΙΙ, 

της Υγειονοµικής ∆ιάταξης αριθ. 

Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/12 (ΦΕΚ 2718 ΄Β/8-10-

2012), στην κα ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ, 

που βρίσκεται στον οικισµό Επισκοπής, της 

Τ.Κ. Επισκοπής του ∆ήµου µας. 

31 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η χορήγηση 

της προέγκρισης 

 

12 

 

Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για 

χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος  

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 

(Εργαστήριο Αρτοπαρασκευασµάτων) και 

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ, στην εταιρεία 

∆.ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ-Ε.ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Ο.Ε µε 

εκπρόσωπο τον κ.ΓΙΑΛΟΥΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ, 

που βρίσκεται στον συνοικισµό Αγ.Ιωάννη, 

της Τ.Κ Επάνω Βάθειας του ∆ήµου µας. 

 

32 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η χορήγηση 

της προέγκρισης 

 

13 

 

Περί συζήτησης και λήψης απόφασης 

χορήγησης  ή µη παράτασης ωραρίου 

λειτουργίας µουσικών οργάνων στο 

κατάστηµα  Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης 

Παρασκευής & ∆ιάθεσης Πλήρους Γεύµατος 

(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ)-

Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης παρασκευής 

& ∆ιάθεσης Πρόχειρου γεύµατος 

(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) και Επιχείρηση 

Αναψυχής & Προσφοράς Κατά Κύριο Λόγο 

Οινοπνευµατωδών Ποτών (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-

ΜΠΑΡ), ιδιοκτησίας  της εταιρείας Μ.ΚΑΙ 

Π.ΧΕΙΡΑΚΑΚΗΣ ΙΚΕ, µε νόµιµο 

εκπρόσωπο τον κ.ΧΕΙΡΑΚΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ, 

που βρίσκεται στην Οδό Θερµοπυλών, της 

περιοχής Αγ.Κωνσταντίνος στις Κάτω Γούβες 

του ∆ήµου µας. 

 

33 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η χορήγηση 

της παράτασης ωραρίου ως η 

εισήγηση. 
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14 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την οριστική παύση ισχύος της µε αριθ. πρωτ. 

12761/23-06-2016 βεβαίωσης 

αντικατάστασης γνωστοποίησης ίδρυσης και 

λειτουργίας επιχείρησης «παντοπωλείο- 

οπωροπωλείο-πρατήριο άρτου», ιδιοκτησίας 

της κ. ΜΑΛΤΕΖΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ, που 

βρίσκεται στην διακλάδωση Κάτω Γουβών 

του ∆ήµου µας. 

34 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η οριστική 

παύση ισχύος ως η εισήγηση. 

 

15 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης α) για 

την µη σφράγιση του παιδότοπου και      β) 

την επιβολή ή µη του προστίµου των 10.000€ 

στην “επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους 

γεύµατος (ζεστής και κρύας κουζίνας) 

εστιατόριο  - καφετέρια”, µε δ.τ. «MELTEMI 

BEACH GARDEN», ιδιοκτησίας του κ. 

ΣΤΑΘΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, στην περιοχή 

Πλάκα στο Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

35 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

σφράγιση του παιδότοπου ως η 

εισήγηση, και η µη επιβολή 

προστίµου, αφού διαπιστώθηκε η 

αποµάκρυνση του παιδότοπου.  

16 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την ανάκληση της αριθ. 31/5263/24-06-2008 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 

«καφετέρια µπαρ», µε δ.τ. «HELP» 

ιδιοκτησίας της κ .ΚΑΤΣΟΥΛΗ 

ΦΩΤΕΙΝΗΣ, στην οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη 

(Μεγάλο Ρυάκι) στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου 

µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

36 
Αναβάλλεται για επόµενη 

συνεδρίαση 

17 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την ανάκληση της αριθ. 36/5133/06-07-2005 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 

«µπαρ», µε δ.τ. «CLOUD 9» ιδιοκτησίας του 

κ. ∆ΙΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην οδό 

∆ηµοκρατίας στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου 

µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

37 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η αναβολή 

της ανάκλησης για ένα (1) µήνα.   

18 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την ανάκληση της αριθ.  26/1595/15-02-2008 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 

«καφετέρια σνακ µπαρ», µε δ.τ. 

«ANATOLIA» ιδιοκτησίας της κ. ΖΕΡΒΑΚΗ 

ΦΩΤΕΙΝΗΣ, στην οδό Ναυάρχου Νεάρχου 

22 στο Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και 

λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

38 
Αναβάλλεται για επόµενη 

συνεδρίαση 

19 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την ανάκληση της µε αριθ. 

60/1020/6540/1ε/17-08-1989 άδειας ίδρυσης 

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

«SAMBA», ιδιοκτησίας του κ. ΑΣΠΕΤΑΚΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ,  στην οδό Αγ. Παρασκευής 79 

στην ∆Κ Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και 

λήψη απόφασης σφράγισης αυτής 

39 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας. 
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20 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 

145/15458/06-06-2014 και µε Α∆Α: 

6Ε3ΑΩΗΜ-7Α1 άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας επιχείρησης «µπαρ», µε δ.τ. «LE 

CAMPARE», ιδιοκτησίας της εταιρείας 

ΠΟΤΟΑΝΑΨΥΧΗ ΙΚΕ, µε εκπρόσωπο τον 

κ. ΜΕΡΣΙΝΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟ,  στην οδό Αγ. 

Παρασκευής 49 στην ∆Κ Λ. Χερσονήσου του 

∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 

αυτής 

40 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας ως η 

εισήγηση. 

21 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την ανάκληση της µε αριθ. 193/21890/02-08-

2011 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

επιχείρησης «σνακ µπαρ», µε δ.τ. «KAZA» 

ιδιοκτησίας του κ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στη συµβολή των οδών Ελ. 

Βενιζέλου  & Ματθαίου Ζαχαριάδη στην ∆Κ 

Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 

σφράγισης αυτής 

41 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η παύση 

ισχύος της άδειας ως η εισήγηση. 

 

22 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την ανάκληση των µε αριθ. 285/28406/11-10-

2012, µε Α∆Α:Β436ΩΗΜ-Φ3Ψ (εστιατόριο 

πιτσαρία) και 286/28411/11-10-2012, Α∆Α: 

Β436ΩΗΜ-40Μ (καφετέρια – όπεν µπαρ) 

αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, µε δ.τ. 

«PALM BEACH» ιδιοκτησίας της εταιρείας 

ΚΟΥΝΑΛΗΣ ΕΜΜ - ΚΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΟΕ, µε εκπροσώπους τον κ. ΚΟΥΚΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ και τον κ. ΚΟΥΝΑΛΗ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στην οδό 25ης Μαρτίου 20 

στο Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτών 

42 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η αναβολή 

της ανάκλησης για δύο (2) µήνες 

για την έκδοση άδειας χρήσης 

µουσικών οργάνων.   

23 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την ανάκληση της µε αριθ. 147/15809/12-06-

2014 και µε Α∆Α: ΩΥΚ2ΩΗΜ-ΖΧΚ άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «σνακ 

µπαρ - υπαίθριο µπαρ», µε την επωνυµία 

«PLEASURE BEACH BAR» (πρώην 

«MALIA ROCKS») ιδιοκτησίας του κ. 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ και στην περιοχή 

Κλωντζανή στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας 

και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής 

43 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας. 

24 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την ανάκληση της µε αρ. 12/1113/11-02-2008 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

«ψητοπωλείο», µε δ.τ. «CHIPPY’S» 

ιδιοκτησίας του κ. AZMANOV MARIYAN, 

στην οδό Αγ. Ιωάννη 41, στον οικισµό 

Σταλίδας του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 

σφράγισης αυτού 

44 Αναβάλλεται για δύο (2) µήνες. 
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25 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την ανάκληση της αριθ. 180/20001/13-07-

2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

επιχείρησης «εστιατόριο», µε δ.τ. «TAJ 

MAHAL» ιδιοκτησίας του κ. MIRZA 

ASHRAF BAIG, στη συµβολή των οδών Γ. 

Πετράκη και Μουντράκη στο Λ. Χερσονήσου 

του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 

σφράγισης αυτής 

45 Αναβάλλεται για δύο (2) µήνες. 

26 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την ανάκληση της µε αριθ. 190/21119/24-07-

2012 και µε Α∆Α:Β412ΩΗΜ-ΤΘΝ άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 

«καφετέρια µπαρ», µε δ.τ. «BIO BIO», 

ιδιοκτησίας του κ. ΤΣΟΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,  

στην οδό Αγ. Παρασκευής 119 στην ∆Κ Λ. 

Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτής 

46 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η αναβολή 

της ανάκλησης για δύο (2) µήνες 

για την έκδοση άδειας χρήσης 

µουσικών οργάνων. 

27 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την ανάκληση της αριθ. 06/2840/24-03-2010 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 

«καφετέρια εστιατόριο», µε δ.τ. «YACHT» 

ιδιοκτησίας της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ µε 

εκπρόσωπο τον κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗ 

ΙΩΑΝΝΗ, στην παραλιακή οδό Ποσειδώνος 

στην ∆Κ Γουβών του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτής 

47 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας. 

28 

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 

48 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας 

29 

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 

49 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας 
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30 

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 

50 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η αναβολή 

της ανάκλησης για δύο (2) µήνες 

για έκδοση νέας άδειας στο όνοµα 

της νυν ιδιοκτήτριας εταιρείας. 

31 

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 

51 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας 

32 

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 

52 Αναβάλλεται για δύο (2) µήνες. 

 

 

         Ο Πρόεδρος  

       Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

                                                                         Πετράκης Εµµανουήλ 


