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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

Ταχ. ∆/νση : Γούρνες 
Τ.Κ.           : 700 14     
Τηλέφωνο  : 2813 404645 
Αρµόδιος    : Λαµπράκη Μαρία 
Fax         : 2813 404608. 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 8η  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 07η του µηνός Ιουνίου 2016, ηµέρα Τρίτη και 

ώρα 09.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα 

της ηµερήσιας διάταξης: 

      

1. Περί έγκρισης  «Σχεδίου Κανονιστικής Απόφασης  Χορήγησης Αδειών 
Τοµής και διενέργειας εκσκαφών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους 
του ∆ήµου». 

2. Άδεια εκτέλεσης διαπλάτυνσης πεζοδροµίου έµπροσθεν καταστήµατος 
Κρασανάκη Σεβαστής στην Επισκοπή. 

3. Χαρακτηρισµός οδού Σεφέρη, θέση Σπήλιος Λ. Χερσονήσου. 

4. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση ή µη προέγκρισης 
ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) 
(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) στον ΚΑΛΥΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ, που βρίσκεται στον 
οικισµό Επισκοπής (θέση Βρύση), της Τ.Κ. Επισκοπής του ∆ήµου µας. 

 

  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 

      Γούρνες  02-06-2016 
   Αρ. πρωτ.: 10171 
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5. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης χορήγησης  ή µη παράτασης 
ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα  Επιχείρηση 
Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύµατος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) και Επιχείρηση 
Αναψυχής καθώς & Προσφοράς Κατά Κύριο Λόγο Οινοπνευµατωδών 
Ποτών (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ) µε δ.τ. “QUATRO”, ιδιοκτησίας  της κας 
∆ΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑΣ, που βρίσκεται στην Οδό Ελ.Βενιζέλου 83 
στο Λιµ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

6. 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.  

7. 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.  

8. 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.  

9. 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.  

10. 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. 

11. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την παύση ισχύος της µε 
αριθ. 31/5263/24-06-2008 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 
«καφετέρια µπαρ», µε δ.τ. «HELP» ιδιοκτησίας της κας ΚΑΤΣΟΥΛΗ 
ΦΩΤΕΙΝΗΣ στην οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη (Μεγάλο Ρυάκι) στην ∆Κ 
Μαλίων του ∆ήµου µας.  

12.  Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της αριθ. 
226/15-12-1999 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «ταβέρνα-
σνακ µπαρ θερινής περιόδου», µε την επωνυµία «ΓΟΡΓΟΝΑ», 
ιδιοκτησίας του κ. ΚΑΜΝΑΚΗ ΙΩΣΗΦ, στην οδό Θεµιστοκλέους 
(περιοχή ∆ράπανος), στο Λιµ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 
απόφασης σφράγισης αυτής.  

13. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της αριθ. 
712/4124/1-γ΄/30-06-1982 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 
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«εστιατόριο», µε την επωνυµία «ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ», ιδιοκτησίας της 
εταιρείας ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε, µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. 
ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, στην οδό 25ης Μαρτίου, στο Λιµ. Χερσονήσου της 
∆Κ Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 
αυτής.  

14. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την οριστική σφράγιση ή µη 
του παιδότοπου, µε δ.τ. «ARION», ιδιοκτησίας του κ. 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην περιοχή Μαγκαφά στην Άνω 
Χερσόνησο του ∆ήµου µας.  

15. Εξέταση αιτηµάτων κ. ΛΑ∆ΟΥΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ περί επανεξέτασης 
της υπ’ αριθ. 67/2016 προηγούµενης απόφασης Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής αναφορικά µε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του 
καταστήµατός του (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) µε δ.τ. «ΑΛΑΤΑ∆ΙΚΟ» που βρίσκεται 
έναντι εισόδου της πρώην Αµερικάνικης Βάσης Γουρνών στην ∆Κ 
Ανωπόλεως του ∆ήµου µας. 

16. Περί ανάκλησης της αριθ.154/18052/25-06-2012 άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια µπάρ σνακ µπαρ», µε δ.τ. «BIO 
BIO MTV PLUS» ιδιοκτησίας του κ. ΤΣΟΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, στην οδό 
Αγ. Παρασκευής 117 στην ∆Κ Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 
απόφασης σφράγισης αυτής. 

17. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 123/14600/31-05-2012 και µε Α∆Α: Β4ΡΟΩΗΜ-Β35 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «µπαρ» µε την επωνυµία “U2”, 
ιδιοκτησίας του κ. ∆ΕΛΒΙΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, στην οδό Αγ. Παρασκευής 
105 στο Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 
αυτής. 

18. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της αριθ. 
106/7846/06-05-2015 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 
«εστιατόριο», µε την επωνυµία «ΓΙΩΡΓΟΣ» ιδιοκτησίας της κας 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΘΥΜΙΑΣ, που βρίσκεται στην περιοχή Ξεπάτωµα, στις 
Κάτω Γούβες του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

19. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 202/19922/28-07-2014 και µε Α∆Α: Β20ΗΩΗΜ-ΜΗΙ άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια», µε την επωνυµία 
«CARPE DIEM» ιδιοκτησίας της κας KRAMER CHANTAL, που 
βρίσκεται στην οδό Ευρώπης 13, στο Πισκοπιανό της ∆Κ Λιµ. 
Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

20. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της αριθ. 
634/10065/22-11-2001 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 
«καφέ µπαρ», µε την επωνυµία «LOLLIPOPS» ιδιοκτησίας του κ. 
ΛΑΓΟΥ∆ΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, που βρίσκεται στην οδό Αγ. Παρασκευής 
97, στο Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 
αυτής. 

21. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της υπ’αρ. 
212/23911/24-08-2011 και µε Α∆Α: 4ΑΜΦΩΗΜ-2ΛΣ άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια-µπαρ», µε δ.τ. «ΑΡΙΩΝ» 
ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε. µε νόµιµο 



 
- 4 -

εκπρόσωπο τον κ.ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που βρίσκεται στην οδό 
Πλάτωνος στον οικισµό Σταλίδας, της ∆.Κ. Μοχού του ∆ήµου µας. 

22. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της αριθ. 
29/7078/04-09-2009 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 
«καφενείο», µε την επωνυµία «BLISS» ιδιοκτησίας του κ. 
ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΞΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, στην οδό Αγ. Ιωάννη 39 στη 
Σταλίδα, της ∆Κ Μοχού του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 
αυτής. 

23. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 357/33574/30-11-2011 και µε Α∆Α: 457ΦΩΗΜ-Α4Χ άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια - σνακ µπαρ - 
πιτσαρία», µε την επωνυµία «SWEET HOME» ιδιοκτησίας του κ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΣΤΑΥΡΟΥ, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 164, στο Λιµ. 
Χερσονήσου της ∆Κ Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 
απόφασης σφράγισης αυτής. 

24. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την οριστκή παύση ισχύος της 
µε αριθµ.πρωτ. 131/15971/12-06-2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
επιχείρησης «καφετέρια – σνακ µπαρ», µε την επωνυµία «SPORT 
CAFE» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΣΠΟΡΤΑΓΚ ΚΑΦΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ε., µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που βρίσκεται στο Κουτουλουφάρι της ∆Κ Λιµ. 
Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

25. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της αριθ. 
14/3812/27-07-2000 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 
«καφετέρια - µπαρ», µε την επωνυµία «WEMBLEY» ιδιοκτησίας του κ. 
ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στην οδό ∆ηµοκρατίας 60  στα Μάλια, της ∆Κ 
Μαλίων του ∆ήµου µας. 

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

27. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της αριθ. 
23/4521/16-07-2001 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 
«µπαρ», µε την επωνυµία «BRITS» ιδιοκτησίας του κ. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην οδό Ματθ. Ζαχαριάδη στα Μάλια, της ∆Κ Μαλίων του 
∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

28. 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. 

29. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 122/13587/21-05-2014 και µε Α∆Α: ΒΙΙΠΩΗΜ-ΙΥΜ άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια – αναψυκτήριο χωρίς 
παρασκευαστήριο, θερινής περιόδου», ιδιοκτησίας της κας 
ΝΤΕΛΙΝΤΑ∆ΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, στην οδό Αγ. Παρασκευής 53, στο Λιµ. 
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Χερσονήσου της ∆Κ Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 
απόφασης σφράγισης αυτής. 

30. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 147/19-10-1998 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 
«εστιατόριο – καφετέρια», µε την επωνυµία “IL CAMINO”, ιδιοκτησίας 
της εταιρείας ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.Ε., µε νόµιµο εκπρόσωπο 
τον κ. ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στην οδό Αγ. Παρασκευής 101, στο Λιµ. 
Χερσονήσου της ∆Κ Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 
απόφασης σφράγισης αυτής. 

31. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 59/9686/10-04-2012 και µε Α∆Α: Β4Ω0ΩΗΜ-6ΧΚ άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια – µπαρ – σνακ µπαρ», µε την 
επωνυµία “THE ALCHIMIST”, ιδιοκτησίας του κ. ΠΕΤΡΑΚΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην οδό Αγ. Βασιλείου 58, στο Κουτουλουφάρι της 
∆Κ Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 
αυτής. 

 
 
                                                                      Ο Πρόεδρος επιτροπής  
                                                                              Ποιότητας Ζωής  
                                                                         Πετράκης Εµµανουήλ 

 

 

 

                                                                      

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Γραφείο Αντιδηµάρχου  

Τεχνικών Υπηρεσιών  
2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
3. Γραφείο ∆ηµάρχου 
4. Πίνακας Ανακοινώσεων 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Φ.4β 
2. Φ.48β 
3. Φ. Β3 


