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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                 Γούρνες 22-09-2016 

11o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

(∆ευτέρα 19-09-2016) 

Α/Α ΘΕΜΑ 
ΑΡΙΘ. 

ΑΠ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 

Γνωµοδότηση για τη µετατροπή σε 
χρήµα της υποχρέωσης εισφοράς σε γη 

για ανέγερση ξενοδοχείου 5*, 
ιδιοκτησίας της ¨GRETOTEL A.E.¨. 

195 

Οµόφωνα το Σώµα γνωµοδοτεί 

και  εισηγείται στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο τη εν µέρει µετατροπή 

σε χρήµα της υποχρέωσης 

εισφοράς σε γη. 

2 

Περί συζήτησης και λήψης απόφασης 
για χορήγηση ή µη προέγκρισης 

ίδρυσης καταστήµατος υγ. 
ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 
(ζεστής και κρύας κουζίνας) 
(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ), στην κα 

ΤΑΜΒΑΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, που 
βρίσκεται στο Κράσι, της Τ.Κ. Κρασίου 

του ∆ήµου µας. 

196 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η χορήγηση 

προέγκρισης ως η εισήγηση. 

3 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της αριθ. 

91/21-08-1998 άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας επιχείρησης «οβελιστήριο 
θερινής περιόδου», µε την επωνυµία 
«ΝΙΚΟΣ Ο ΨΑΡΑΣ», ιδιοκτησίας της 
κας ΚΑΡΑΜΠΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ, στην 

οδό Αγ. Βασιλείου, στον οικισµό 
Κουτουλουφαρίου της ∆Κ Λιµ. 

Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 
απόφασης σφράγισης αυτής. 

Αποσύρεται 

4 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 

112/4508/20-05-2009 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 
«εστιατόριο - καφετέρια θερινής 
περιόδου», µε την επωνυµία “LA 

SCALA”, ιδιοκτησίας του κ. ΚΟΥΝΑΛΗ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στην οδό Αγ. 

Παρασκευής 83, στο Λιµ. Χερσονήσου 
της ∆Κ Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας 
και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

197 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας. 
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5 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση της αρ. 164/9536/ 

13-09-2006 άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας επιχείρησης «µπαρ», µε 
την επωνυµία “ATHINA”, ιδιοκτησίας 
του κ. ΣΚΑΝ∆ΑΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 

στην οδό Αγ. Παρασκευής 125 στην ∆Κ 
Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και 
λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

Αποσύρεται 

 

6 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 
03/54/04-01-2016 άδειας ίδρυσης 

και λειτουργίας επιχείρησης 
«καφενείο», µε την επωνυµία 

«ΑΛΑΤΑ∆ΙΚΟ» ιδιοκτησίας του κ. 
ΛΑ∆ΟΥΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που 
βρίσκεται έναντι εισόδου της πρώην 
Αµερικανικής Βάσης Γουρνών στη ∆Κ 
Ανωπόλεως του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτής. 

198 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας µέχρις ότου 

να µας απαντήσει η ∆/νση 

∆ηµόσιας Υγείας. 

7 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 

290/21366/19-10-2015 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 

«παντοπωλείο - εστιατόριο», µε την 
επωνυµία “Ο∆ΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ”, 
ιδιοκτησίας του κ. ΚΟΤΣΑΡΙ∆Η 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στη συµβολή των οδών 
Μάχης Κρήτης και 25ης Μαρτίου, στο 

Λιµ. Χερσονήσου της ∆Κ Λιµ. 
Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτής. 

199 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας και η 

χορήγηση προθεσµίας δύο  (2) 

µηνών για έκδοση νέας άδειας 

λειτουργίας. 
 

8 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 

128/6962/30-06-2008 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας και της µε αρ. 

389/34201/12-12-2012, µε  
Α∆Α:Β4ΜΕΩΗΜ-ΣΕ5, πρόσθετης 

πράξης προσδιορισµού 
εξυπηρετούµενων ατόµων επιχείρησης 
«καφετέρια-εστιατόριο-πιτσαρία-
µπαρ», µε την επωνυµία “MANOS”, 

ιδιοκτησίας του κ. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στην οδό Αγ. 

Παρασκευής 41, στο Λιµ. Χερσονήσου 
της ∆Κ Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας 
και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

200 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας. 
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9 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη 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. 

201 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας ως η 

εισήγηση. 

10 

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. 

202 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

σφράγιση του παιδότοπου και η µη 

επιβολή προστίµου, αφού 

διαπιστώθηκε η αποµάκρυνση του 

παιδότοπου. 

11 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση της µε αρ. 

22/12821/15-11-2010 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος «καφετέρια-
εστιατόριο», ιδιοκτησίας του κ. 
ΣΙΓΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, εντός των 
εγκαταστάσεων του ενυδρείου 

THALASSOKOSMOS CRETA AQUARIUM, 
εντός της  πρώην Αµερικάνικης Βάσης 
Γουρνών, στις Γούρνες, του ∆ήµου µας 
και λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

203 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας. 
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12 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση της µε αριθ. 

75/5296/29-03-2016 άδειας χρήσης 
µουσικών οργάνων, της επιχείρησης 

«καφετέρια - µπαρ», µε την 
επωνυµία  «TIGER» ιδιοκτησίας της 
εταιρείας ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ 

ΟΕ, µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. 
ΑΜΠΑΤΖΗ ΗΛΙΑ, στην οδό Αγ. 

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

204 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας. 

13 

Περί συζήτησης και λήψης απόφασης 
χορήγησης ή µη παράτασης 

ωραρίου λειτουργίας µουσικών 
οργάνων στο κατάστηµα  

«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ», µε την 
επωνυµία  «TIGER», ιδιοκτησίας της 
εταιρείας «ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ 

ΟΕ», µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. 
ΑΜΠΑΤΖΗ ΗΛΙΑ, που βρίσκεται στην 
οδό Αγ. Παρασκευής 97 στην ∆.Κ. Λιµ. 

Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

205 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η χορήγηση 

παράτασης ωραρίου λειτουργίας 

µουσικών οργάνων ως η εισήγηση. 

14 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση της µε αριθ. 

157/11359/16-06-2016 άδειας 
χρήσης µουσικών οργάνων και συνεπώς 

και της µε αρ. 145/2016 (Α∆Α: 
Ω3Ω1ΩΗΜ-ΓΤ9) απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη 

χορήγηση παράτασης ωραρίου αυτής, 
της επιχείρησης «καφετέρια», µε την 
επωνυµία «BIO-BIO» ιδιοκτησίας του 
κ. ΤΣΟΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, στην οδό 

Αγ. Παρασκευής 119, στην ∆Κ Λ. 
Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

206 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η ανάκληση 

της άδειας χρήσης µουσικών 

οργάνων και της µε αρ. 145/2016 

απόφασης Ε.Π.Ζ. για τη χορήγηση 

παράτασης ωραρίου αυτής ως η 

εισήγηση. 

15 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την παύση ισχύος της µε 

αριθ.7/2001/1043/01-03-2001 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

επιχείρησης «καφετέρια - 
ζαχαροπλαστείο χωρίς 

εργαστήριο», µε την επωνυµία 
“ΟΝΑΡ”, ιδιοκτησίας της κας 

ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, που 
βρίσκεται στον οικισµό Κάτω Γουβών 

του ∆ήµου µας. 

207 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η οριστική 

παύση ισχύος της άδειας ως η 

εισήγηση. 
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16 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την παύση ισχύος της µε  αριθ. 
151/11058/12-06-2015 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 
«εστιατόριο-καφετέρια έως 50 

άτοµα», µε την επωνυµία “SOPATO”, 
ιδιοκτησίας του κ. ΤΣΙΧΛΗ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ, που βρίσκεται στην οδό 
Παύλου Μελά 7, στα Μάλια της ∆.Κ 

Μαλίων του ∆ήµου µας. 

208 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η οριστική 

παύση ισχύος της άδειας ως η 

εισήγηση. 

17 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την παύση ισχύος της µε 

αριθ.712/3892/2-γ'/15-06-1982 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 

καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος «εστιατόριο», µε την 
επωνυµία «AKTH», ιδιοκτησίας της 

εταιρείας ΨΥΧΟΓΙΟΥ∆ΑΚΗΣ Ε. & ΣΙΑ 
Ε.Ε., µε εκπρόσωπο τον κ. 

ΨΥΧΟΓΙΟΥ∆ΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 
στην οδό Αγ. Ιωάννη, στον οικισµό 

Σταλίδας του ∆ήµου µας 

209 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η οριστική 

παύση ισχύος της άδειας ως η 

εισήγηση. 

 

 

            Ο Πρόεδρος  

       Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

                                  Πετράκης Εµµανουήλ 


