
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ          Γούρνες   15-4-2014 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθµός πρωτ. :10040 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

Ταχ. ∆/ν ση : Γούρνες 

Τ..Κ.            :    700 14     

Τηλ.         : 2813 404645 

Αρµόδιος    : Αικ. Μανδαλάκη 

Fax           : 2813 - 404608. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 5η 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 25
η
 του µηνός Απριλίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

12.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. 1. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση προέγκρισης 

ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος επιχείρηση µαζικής εστίασης 

πλήρους γεύµατος (ζεστής ή κρύας κουζίνας) (ΤΑΒΕΡΝΑ) στην 

ΧΑΤΖΑΚΗ ΧΡΥΣΑ, που βρίσκεται στο Κράσι του ∆ήµου µας. 

2. Εξέταση για χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. 

ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών 

(ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) στην ΧΑΤΖΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ, που βρίσκεται στο 

Κράσι του ∆ήµου µας  

3. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίµων 

και ποτών (Κατηγορίας 3 της Υγειονοµικής ∆ιάταξης) ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

                            Προς  : 

Τακτικά µέλη 
1. Βουράκη Ιωάννη 

2. Αργυράκη Νικόλαο 

3. Σέγκο Ιωάννη 

4. Φιλιππάκη Κων/νο 

5. Καλαϊτζάκη Εµµανουήλ 

6. Ανυφαντάκη Εµµανουήλ 

 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Ζαχαριουδάκη Ιωάννη 

2. Κατσαµποξάκη Σπυρίδων 

3. Χατζάκη Ευάγγελο 

4. Ασαριώτη Ειρήνη - Μαρία 

 

Κοινοποίηση   : κ. ∆ήµαρχο 
 



– ΚΑΒΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ στην ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ που βρίσκεται στην περιοχή Βαθειανός Κάµπος του 

∆ήµου µας. 

4. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την ανάκληση της αρ. 323/2007 

απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής πρώην ∆ήµου Μαλίων, περί 

χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «Σνακ 

Μπαρ», ιδιοκτησίας του κ. Φανουράκη Γεωργίου, που βρίσκεται στην 

οδό Οδυσσέα Ελύτη 24 στα Μάλια, του πρώην ∆ήµου Μαλίων διότι η 

επιχείρηση έχει αδειοδοτηθεί από τον ΕΟΤ. 

5. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την ανάκληση της αρ. 252/2010 

απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής πρώην ∆ήµου Μαλίων, περί 

χορήγησης ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «Κοµµωτήριο και 

Εµπορία Καλλυντικών», ιδιοκτησίας του κ. Μπελιβανάκη Γεωργίου που 

βρίσκεται στην οδό Ειρήνης, αριθµός 64, στην Σταλίδα του Τοπικού 

∆ιαµερίσµατος Μοχού του πρώην ∆ήµου Μαλίων, λόγω µη λειτουργίας 

του καταστήµατος. 

6. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την ανάκληση της αρ. 333/2010 

απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής πρώην ∆ήµου Μαλίων, περί 

χορήγησης ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «Εργαστήριο 

Παραδοσιακών Γλυκών», ιδιοκτησίας της κ. Καλλέργη Μαρίας που 

βρίσκεται στο Κράσι, του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Κρασίου, του πρώην 

∆ήµου Μαλίων λόγω µη λειτουργίας του καταστήµατος. 

7. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την ανάκληση της αρ. 109/2008 

απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής πρώην ∆ήµου Μαλίων, περί 

χορήγησης ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «Παντοπωλείο - 

Οπωροπωλείο», ιδιοκτησίας της κας. Μηλάκη Καλλιόπης που βρίσκεται 

στην οδό ∆ηµοκρατίας 115 στα Μάλια λόγω µη λειτουργίας του 

καταστήµατος. 

8. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την ανάκληση της αρ. 204/2008 

απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής πρώην ∆ήµου Μαλίων, περί 

χορήγησης ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «Σνακ Μπαρ», 

ιδιοκτησίας της εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 

Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.Ε.» µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. Βλάχο Σωκράτη, που 

βρίσκεται στην οδό Ν. Γιανναδάκη στα Μάλια, του πρώην ∆ήµου 

Μαλίων καθώς υπάρχει ειδική άδεια του ΕΟΤ, θεωρηµένη στις 23-6-

2011. 

9. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για ανάκληση της αρ. 157/2008 

απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής πρώην ∆ήµου Μαλίων, περί 

χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «Σνακ 

Μπαρ» ιδιοκτησίας της κ. Ζαχαριάδου Καλλιόπης, που βρίσκεται στην 

οδό 25
ης

 Μαρτίου, αριθµός 20 στα Μάλια, του πρώην ∆ήµου Μαλίων 

λόγω ότι το κατάστηµα έχει κλείσει. 

10. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την οριστική αφαίρεση ή µη 

της αριθµ. 190/21119/24-07-2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 



επιχείρησης «καφετέρια µπαρ», µε δ.τ. «BIO BIO» ιδιοκτησίας 

ΤΣΟΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, στην οδό Αγ. Παρασκευής 119 ∆Κ Λ. 

Χερσονήσου του δήµου µας. 

11. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρ. 208/2007 απόφασης της 

∆ηµαρχιακής Επιτροπής πρώην ∆ήµου Μαλίων, περί χορήγησης ίδρυσης 

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «Κάβα Ποτών και Ζαχαρωδών 

Προϊόντων», ιδιοκτησίας του κ. Φραγκάκη Μιχαήλ που βρίσκεται στην 

οδό ∆ηµοκρατίας 120, στα Μάλια του πρώην ∆ήµου Μαλίων. 

12. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρ. 200/2010 απόφασης της 

∆ηµαρχιακής Επιτροπής πρώην ∆ήµου Μαλίων, περί χορήγησης ίδρυσης 

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «Καφετέρεια - Ζαχαροπλαστείο», 

ιδιοκτησίας της κα Πετειναράκη Χαρίκλειας που βρίσκεται στην πλατεία 

Μοχού, του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Μοχού, του πρώην ∆ήµου Μαλίων. 

13. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρ. 178/2008 απόφασης της 

∆ηµαρχιακής Επιτροπής πρώην ∆ήµου Μαλίων, περί χορήγησης ίδρυσης 

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «Εστιατόριο», ιδιοκτησίας του κ. 

Αλεφαντινού Ιωάννη που βρίσκεται στην οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη 140, 

στα Μάλια του πρώην ∆ήµου Μαλίων. 

14. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της απόφασης µε αρίθµ. 14/2011 

που αφορούσε την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. 

ενδιαφέροντος «πρατήριο αρτοζαχαροπλαστείο», στην κα Κρασανάκη 

Σεβαστή, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Επισκοπής του ∆ήµου 

µας. 

15. Εξέταση αιτήµατος για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου 

οχήµατος. 

 
Ο Πρόεδρος επιτροπής  

     Ποιότητας Ζωής  

Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 
 

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 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

      Βασιλάκης Νικόλαος 
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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 5η 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 25
η
 του µηνός Απριλίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

12.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. 1. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση προέγκρισης 

ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος επιχείρηση µαζικής εστίασης 

πλήρους γεύµατος (ζεστής ή κρύας κουζίνας) (ΤΑΒΕΡΝΑ) στην 

ΧΑΤΖΑΚΗ ΧΡΥΣΑ, που βρίσκεται στο Κράσι του ∆ήµου µας. 

2. Εξέταση για χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. 

ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών 

(ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) στην ΧΑΤΖΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ, που βρίσκεται στο 

Κράσι του ∆ήµου µας  

3. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίµων 

και ποτών (Κατηγορίας 3 της Υγειονοµικής ∆ιάταξης) ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

                            Προς  : 

Τακτικά µέλη 
1. Βουράκη Ιωάννη 

2. Αργυράκη Νικόλαο 

3. Σέγκο Ιωάννη 

4. Φιλιππάκη Κων/νο 

5. Καλαϊτζάκη Εµµανουήλ 

6. Ανυφαντάκη Εµµανουήλ 

 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Ζαχαριουδάκη Ιωάννη 

2. Κατσαµποξάκη Σπυρίδων 

3. Χατζάκη Ευάγγελο 

4. Ασαριώτη Ειρήνη - Μαρία 

 

Κοινοποίηση   : κ. ∆ήµαρχο 
 



– ΚΑΒΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ στην ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ που βρίσκεται στην περιοχή Βαθειανός Κάµπος του 

∆ήµου µας. 

4. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την ανάκληση της αρ. 323/2007 

απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής πρώην ∆ήµου Μαλίων, περί 

χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «Σνακ 

Μπαρ», ιδιοκτησίας του κ. Φανουράκη Γεωργίου, που βρίσκεται στην 

οδό Οδυσσέα Ελύτη 24 στα Μάλια, του πρώην ∆ήµου Μαλίων διότι η 

επιχείρηση έχει αδειοδοτηθεί από τον ΕΟΤ. 

5. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την ανάκληση της αρ. 252/2010 

απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής πρώην ∆ήµου Μαλίων, περί 

χορήγησης ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «Κοµµωτήριο και 

Εµπορία Καλλυντικών», ιδιοκτησίας του κ. Μπελιβανάκη Γεωργίου που 

βρίσκεται στην οδό Ειρήνης, αριθµός 64, στην Σταλίδα του Τοπικού 

∆ιαµερίσµατος Μοχού του πρώην ∆ήµου Μαλίων, λόγω µη λειτουργίας 

του καταστήµατος. 

6. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την ανάκληση της αρ. 333/2010 

απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής πρώην ∆ήµου Μαλίων, περί 

χορήγησης ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «Εργαστήριο 

Παραδοσιακών Γλυκών», ιδιοκτησίας της κ. Καλλέργη Μαρίας που 

βρίσκεται στο Κράσι, του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Κρασίου, του πρώην 

∆ήµου Μαλίων λόγω µη λειτουργίας του καταστήµατος. 

7. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την ανάκληση της αρ. 109/2008 

απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής πρώην ∆ήµου Μαλίων, περί 

χορήγησης ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «Παντοπωλείο - 

Οπωροπωλείο», ιδιοκτησίας της κας. Μηλάκη Καλλιόπης που βρίσκεται 

στην οδό ∆ηµοκρατίας 115 στα Μάλια λόγω µη λειτουργίας του 

καταστήµατος. 

8. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την ανάκληση της αρ. 204/2008 

απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής πρώην ∆ήµου Μαλίων, περί 

χορήγησης ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «Σνακ Μπαρ», 

ιδιοκτησίας της εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 

Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.Ε.» µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. Βλάχο Σωκράτη, που 

βρίσκεται στην οδό Ν. Γιανναδάκη στα Μάλια, του πρώην ∆ήµου 

Μαλίων καθώς υπάρχει ειδική άδεια του ΕΟΤ, θεωρηµένη στις 23-6-

2011. 

9. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για ανάκληση της αρ. 157/2008 

απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής πρώην ∆ήµου Μαλίων, περί 

χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «Σνακ 

Μπαρ» ιδιοκτησίας της κ. Ζαχαριάδου Καλλιόπης, που βρίσκεται στην 

οδό 25
ης

 Μαρτίου, αριθµός 20 στα Μάλια, του πρώην ∆ήµου Μαλίων 

λόγω ότι το κατάστηµα έχει κλείσει. 

10. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την οριστική αφαίρεση ή µη 

της αριθµ. 190/21119/24-07-2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 



επιχείρησης «καφετέρια µπαρ», µε δ.τ. «BIO BIO» ιδιοκτησίας 

ΤΣΟΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, στην οδό Αγ. Παρασκευής 119 ∆Κ Λ. 

Χερσονήσου του δήµου µας. 

11. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρ. 208/2007 απόφασης της 

∆ηµαρχιακής Επιτροπής πρώην ∆ήµου Μαλίων, περί χορήγησης ίδρυσης 

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «Κάβα Ποτών και Ζαχαρωδών 

Προϊόντων», ιδιοκτησίας του κ. Φραγκάκη Μιχαήλ που βρίσκεται στην 

οδό ∆ηµοκρατίας 120, στα Μάλια του πρώην ∆ήµου Μαλίων. 

12. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρ. 200/2010 απόφασης της 

∆ηµαρχιακής Επιτροπής πρώην ∆ήµου Μαλίων, περί χορήγησης ίδρυσης 

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «Καφετέρεια - Ζαχαροπλαστείο», 

ιδιοκτησίας της κα Πετειναράκη Χαρίκλειας που βρίσκεται στην πλατεία 

Μοχού, του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Μοχού, του πρώην ∆ήµου Μαλίων. 

13. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρ. 178/2008 απόφασης της 

∆ηµαρχιακής Επιτροπής πρώην ∆ήµου Μαλίων, περί χορήγησης ίδρυσης 

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «Εστιατόριο», ιδιοκτησίας του κ. 

Αλεφαντινού Ιωάννη που βρίσκεται στην οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη 140, 

στα Μάλια του πρώην ∆ήµου Μαλίων. 

14. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της απόφασης µε αρίθµ. 14/2011 

που αφορούσε την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. 

ενδιαφέροντος «πρατήριο αρτοζαχαροπλαστείο», στην κα Κρασανάκη 

Σεβαστή, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Επισκοπής του ∆ήµου 

µας. 

15. Εξέταση αιτήµατος για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου 

οχήµατος. 

 
Ο Πρόεδρος επιτροπής  

     Ποιότητας Ζωής  

Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 
 

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 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

      Βασιλάκης Νικόλαος 


