
 
- 1 -

         

                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

Ταχ. ∆/νση : Γούρνες 
Τ.Κ.           : 700 14     
Τηλέφωνο  : 2813 404647 
Αρµόδιος    : Λαµπράκη Μαρία 
Fax         : 2813 404608. 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 01η  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 20η του µηνός Ιανουαρίου 2017, ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 09.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα 

παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

 

1. Γνωµοδότηση για την δηµιουργία µονάδας εντατικής εκτροφής λαγών 
δυναµικότητας 400 γεννητόρων & ελαφιών δυναµικότητας 20 
γεννητόρων στη θέση «Κάτω Βαθύ» εκτός οικισµού Αϊτανιών. 

2. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης χορήγησης ή µη παράτασης 
ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα  «ΜΠΑΡ», 
µε την επωνυµία  «EL PARADISO», ιδιοκτησίας της εταιρείας 
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. 
ΣΑΒΒΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, που βρίσκεται στην οδό Αγ. Παρασκευής 83 στην 
∆.Κ. Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

3. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης χορήγησης  ή µη παράτασης 
ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα  «ΜΠΑΡ», 
µε την επωνυµία  «REFLEX», ιδιοκτησίας της εταιρείας 

  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  16-01-2017 
   Αρ. πρωτ.:  736 
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«ΚΟΥΡΑΠΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΠΩΛ ΤΖΩΟΥΝΣ Ο.Ε», µε νόµιµο 
εκπρόσωπο τον κ. ΚΟΥΡΑΠΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, που βρίσκεται στην οδό 
Ματθαίου Ζαχαριάδη στα Μάλια, της ∆.Κ. Μαλίων του ∆ήµου µας. 

4. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 164/16524/19-06-2014 και µε Α∆Α: 7ΖΤ3ΩΗΜ-ΨΤΡ άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «εστιατόριο σνακ µπαρ θερινής 
περιόδου», µε την επωνυµία «ΝΗΡΕΑΣ», ιδιοκτησίας της κας 
SIGANOS DIJANA,  στον οικισµό Ανάληψης του ∆ήµου µας. 

5. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 712/4642/1γ/10-02-1984 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
επιχείρησης «εστιατόριο θερινής περιόδου», µε την επωνυµία 
«ΤΑΡΑΝΤΕΛΑ» ιδιοκτησίας του κ. ΜΟΣΧΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στην οδό 
Ελ. Βενιζέλου 244 στο Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

6. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 1020/2944/19-γ/30-05-1992 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
επιχείρησης «µπαρ - εστιατόριο», µε την επωνυµία «YAMAS» 
ιδιοκτησίας του κ. ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΙΩΣΗΦ, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 242 
στο Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 
αυτής. 

7. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της 
αριθ. 154/18052/25-06-2012 µε Α∆Α: Β4Λ5ΩΗΜ-21Ξ άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια – µπαρ - σνακ µπαρ», µε την 
επωνυµία «BIO BIO MTV PLUS» ιδιοκτησίας του κ. ΤΣΟΥΜΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, που βρίσκεται στην οδό Αγ. Παρασκευής 117 στην ∆Κ 
Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

8. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 26/1595/15-02-2008 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος «καφετέρια - σνακ µπαρ», µε την επωνυµία 
«ANATOLIA», ιδιοκτησίας της κας ΖΕΡΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, που 
βρίσκεται στην οδό Ναυάρχου Νεάρχου 22, στο Λιµ. Χερσονήσου του 
∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

9. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 1020/5487/2γ/28-05-1994 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος «εστιατόριο», µε την επωνυµία «ARGO», ιδιοκτησίας 
της κας ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ, που βρίσκεται στην οδό Ναυάρχου 
Νεάρχου 26, στο Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 
σφράγισης αυτής. 

10. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 144/10759/10-06-2016, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο - 
παντοπωλείο», µε την επωνυµία “ΠΛΑΤΑΝΟΣ”, ιδιοκτησίας της κας 
ΧΑΤΖΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗΣ, που βρίσκεται στο Κράσι (θέση Πλάτανος) του 
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∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

11. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 50/7369/23-11-2001, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «αναψυκτήριο - µπαρ», µε 
την επωνυµία “ROVERS RETURN”, ιδιοκτησίας της κας  SCHIERITZ 
SUZAN BIRTE, που βρίσκεται στην οδό Αγ. Ιωάννη 18, στον οικισµό 
Σταλίδας της ∆Κ Μοχού του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 
αυτής. 

12. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 1020/6681/6-γ΄/29-04-1992 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «καφετέρια - µπαρ», µε 
την επωνυµία “RYTHMOS”, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΦΟΙ 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ Ο.Ε., µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που βρίσκεται στον οικισµό Σταλίδας της ∆Κ Μοχού του 
∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

13. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 144/11990/10-05-2013 και µε Α∆Α: ΒΕΝΦΩΗΜ-Ν∆Π, άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
«καφετέρια – µπαρ – εστιατόριο - πιτσαρία», µε την επωνυµία 
“MED”, ιδιοκτησίας του κ. ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που βρίσκεται 
στην οδό 25ης Μαρτίου, στη θέση Γουργουθιά, στο Λιµ Χερσονήσου του 
∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

14. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 226/18738/10-07-2013 και µε Α∆Α: ΒΛ41ΩΗΜ-ΗΑΗ άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος «σνακ µπαρ - καφετέρια», µε 
την επωνυµία «KAHLUA», ιδιοκτησίας του κ. ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
που βρίσκεται στην οδό 25ης Μαρτίου και Γιαµπουδάκη στο Λιµ. 
Χερσονήσου   του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

15. 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, που βρίσκεται στην οδό Ματθ. Ζαχαριάδη στα Μάλια, της 
∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

16. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη των µε 
αριθ. 285/28406/11-10-2012, µε Α∆Α: Β436ΩΗΜ-Φ3Ψ (εστιατόριο - 
πιτσαρία) και 286/28411/11-10-2012, µε Α∆Α: Β436ΩΗΜ-40Μ 
(καφετέρια - όπεν µπαρ) αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης, 
µε την επωνυµία “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 Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 
σφράγισης αυτών. 
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17. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αρ. 125/4726/01-06-2009 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «καφετέρια - µπαρ», 
ιδιοκτησίας του κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ, που βρίσκεται στον οικισµό 
Ανάληψης της ∆Κ Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 
σφράγισης αυτού. 

18. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 52/5158/03-07-2002 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «σούπερ µάρκετ» , 
ιδιοκτησίας της εταιρείας ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ Α.Ε., µε νόµιµο εκπρόσωπο 
τον κ.  ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗ ΜΗΝΑ - ΣΤΥΛΙΑΝΟ, που βρίσκεται στην 
περιοχή Μεγάλο Ρυάκι, στα Μάλια της ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και 
λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

19. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 21/4171-1/03-06-2008, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «κέντρο διασκέδασης µε 
συγκρότηση µπαρ», µε την επωνυµία “APOLLO”, ιδιοκτησίας της 
εταιρείας Ι.ΓΚΟΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., µε εκπρόσωπο τον κ. 
ΠΡΙΝΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, που βρίσκεται στην οδό ∆ηµοκρατίας 106 στα 
Μάλια της ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 
αυτής. 

20. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αριθ. 
3/2007/11116/06/01-03-2007 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
επιχείρησης «εστιατόριο», µε την επωνυµία «ISLAND ΝΗΣΙ», 
ιδιοκτησίας της κας ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ,  στην παραλιακή 
οδό του οικισµού Κάτω Γουβών του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 
σφράγισης αυτής. 

21. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 20/2821/16-05-2002 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και 
της µε αρ. 148/7619/14-06-2016 άδειας χρήσης µουσικών οργάνων της 
επιχείρησης «µπαρ», µε την επωνυµία “CORKERS”, ιδιοκτησίας της 
εταιρείας ΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΠΥΡΟΣ ΙΣΣΑΡΗΣ ΟΕ, µε νόµιµο εκπρόσωπο 
τον κ. ΙΣΑΡΗ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ, που βρίσκεται στην οδό ∆ηµοκρατίας στην 
∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

22. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της 
αριθ. 80/11970/08-05-2012  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 
«ταβέρνα», µε την επωνυµία «ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ», ιδιοκτησίας του κ. 
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που βρίσκεται στην οδό 25ης Μαρτίου, στο 
Λιµ. Χερσονήσου, της ∆Κ Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 
απόφασης σφράγισης αυτής. 

23. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 262/19602/28-09-2015 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο µε 
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παιδότοπο», µε την επωνυµία “ΚΡΗΤΕΣ”, ιδιοκτησίας του κ. 
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που βρίσκεται εντός της πρώην 
Αµερικανικής Βάσης Γουρνών στη ∆Κ Ανωπόλεως του ∆ήµου µας και 
λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

24. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 21/3665/02-06-2006 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «καφετέρια-εστιατόριο», 
µε την επωνυµία “KALIANA”, ιδιοκτησίας του κ. ΖΕΡΒΑΚΗ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που βρίσκεται στην οδό Αγ. Ιωάννη 45, στον οικισµό 
Σταλίδας της ∆Κ Μοχού του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 
αυτής. 

25. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 136/10292/29-05-2015 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, της µε αρ. 
194/10725/07-07-2016 άδειας χρήσης µουσικών οργάνων και συνεπώς 
και της µε αρ.171/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη 
χορήγηση παράτασης ωραρίου αυτής, της επιχείρησης «καφενείο-
σνακ µπαρ», µε την επωνυµία «ANTIDOTE», ιδιοκτησίας του κ. 
ΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ, που βρίσκεται στον οικισµό Πισκοπιανό της 
∆Κ Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 
αυτής. 

26. 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 και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

27. 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. 

28. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 27/2707/04-02-2013, µε Α∆Α: ΒΕΥΦΩΗΜ-ΞΗΑ, άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «σνακ µπαρ», 
µε την επωνυµία “KNOW BAR”, ιδιοκτησίας της εταιρείας “Θ. & Κ. 
ΚΑΛΟΥΤΣΑΚΗΣ Α.Ε.”, µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. ΚΑΛΟΥΤΣΑΚΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, που βρίσκεται στην οδό Ναυάρχου Νεάρχου, στο Λιµ. 
Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

29. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 341/25631/07-12-2015, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο - 
καφετέρια», µε την επωνυµία “AMMOS”, ιδιοκτησίας του κ. 
ΠΑΡΛΑΜΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, που βρίσκεται στην οδό Ναυάρχου Νεάρχου 
10, στο Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 
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αυτής. 

30. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 41/4192/17-04-2007, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο θερινής 
περιόδου», µε την επωνυµία “CAPTAIN G”, ιδιοκτησίας του κ. 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που βρίσκεται στην οδό Ναυάρχου Νεάρχου 
6, στο Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 
αυτού. 

31. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αριθ. 
273/22107/08-08-2013 και µε Α∆Α: ΒΛΩΕΩΗΜ-Ξ2Ο άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καθώς και της µε αρ. πρωτ. 79/4855/31-03-2016 άδειας 
χρήσης µουσικών οργάνων που τη συνοδεύει, της επιχείρησης 
«καφετέρια µπαρ», µε την επωνυµία «CHUBBY WHITE» ιδιοκτησίας 
του κ. CRUMPTON MATTHEW SIMON, στην οδό ∆ηµοκρατίας 20 στα 
Μάλια της ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 
αυτής. 

32. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 134/8217/27-05-2015 µε Α∆Α: ΩΙΙΤΩΗΜ-3ΚΚ άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας, καθώς και της µε αρ. 56/3927/10-03-2016 πρόσθετης 
πράξης προσδιορισµού εξυπηρετούµενων ατόµων  καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «µπαρ», µε την επωνυµία 
“SHENANIGANS”, ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΠΟΤΟ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”, µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. ΜΕΡΣΙΝΙΑ 
ΜΑΤΘΑΙΟ, που βρίσκεται στην οδό Αγ. Παρασκευής 51, στο Λιµ. 
Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

33. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 24/7458/13-10-2010 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «εµφιαλωµένων ποτών 
(κάβα)», ιδιοκτησίας της εταιρείας “KOLA VASILLAG-ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ Ο.Ε”, µε νόµιµους εκπροσώπους τους κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ 
ΑΡΤΕΜΙΟ και κ. KOLA VASILLAQ, που βρίσκεται στην οδό Εµµ. 
Τσαγκαράκη (περιοχή Παναγιά, 50 µ. µετά το νεκροταφείο Μαλίων), στα 
Μάλια του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

34. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 153/11337/16-06-2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «καφετέρια - µπαρ», µε 
την επωνυµία “MURPHYS”, ιδιοκτησίας της εταιρείας 
“ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε”, µε νόµιµο εκπρόσωπο τον 
κ. ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙ∆Η ΣΑΒΒΑ, που βρίσκεται στην οδό Αγ. Παρασκευής 
59, στο Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 
αυτού. 

35. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 239/17870/07-09-2015 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
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καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο - 
καφετέρια», µε την επωνυµία “PLAZA VERDE”, ιδιοκτησίας της 
εταιρείας “DIMAN A.Ε.”, µε νόµιµο εκπρόσωπο την κα ΤΡΥΠΑΚΗ 
ΦΩΤΕΙΝΗ, που βρίσκεται στην οδό 25ης Μαρτίου, στο Λιµ. Χερσονήσου 
του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

36. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 39/1325/23-02-2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «καφετέρια-µπαρ-
πιτσαρία χωρίς εργαστήριο», µε την επωνυµία “INDIGO INN”, 
ιδιοκτησίας της εταιρείας “ARIANE Α.Ε”, µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. 
ΣΚΟΡ∆ΑΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου 
160 στο Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 
αυτού. 

37. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 
αριθ. 102/12360/08-05-2014 και µε Α∆Α:ΒΙΦ5ΩΗΜ-Χ3Η, άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
«κέντρο διασκέδασης µε συγκρότηση µπαρ», µε την επωνυµία 
“CENTRAL” (πρώην “SAFARI”), ιδιοκτησίας της εταιρείας 
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ∆.- ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε., µε εκπρόσωπο τον 
κ. ΧΑΤΖΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟ, που βρίσκεται στην οδό ∆ηµοκρατίας 80 στα 
Μάλια της ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 
αυτής. 

            Ο Πρόεδρος επιτροπής  
                                                                               Ποιότητας Ζωής  
                                                                          Πετράκης Εµµανουήλ 
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