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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                    Γούρνες 28-4-2014 

 

5o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ     (25-4-2014) 

 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

                           ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. 

Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση 

προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος 

λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών Κατάστηµα 

∆ιάθεσης τυροκοµίας – Παντοπωλείο στον κ. 

Βελιβασάκη Ζαχαρία στον οικισµό Ποταµιών. 

23 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η χορήγηση της 

προέγκρισης 

                              ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

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 

24 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η χορήγηση της 

προέγκρισης 

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 

25 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία η 

Αναβολή διότι δεν 

είναι ξεκάθαρο το 

ιδιοκτησιακό, 

σύµφωνα µε τα 

στοιχεία του 

φακέλου. Η Εφορία 

Νεωτ. Μνηµείων να 

επανέλθει για 

επανέλεγχο 

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 – ΚΑΒΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ 

ΠΟΤΩΝ στην ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ που 

βρίσκεται στην περιοχή Βαθειανός Κάµπος του ∆ήµου 

µας 

26 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η χορήγηση της 

προέγκρισης 
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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 

27 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ανάκληση της 

323/2007 απόφασης 

της ∆.Ε. πρώην 

∆ήµου Μαλίων   

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 

28 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ανάκληση της 

252/2010 απόφασης 

της ∆.Ε. πρώην 

∆ήµου Μαλίων   

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 

29 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ανάκληση της 

333/2010 απόφασης 

της ∆.Ε. πρώην 

∆ήµου Μαλίων   

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 

30 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ανάκληση της 

109/2008 απόφασης 

της ∆.Ε. πρώην 

∆ήµου Μαλίων   

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 

31 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ανάκληση της 

204/2008 απόφασης 

της ∆.Ε. πρώην 

∆ήµου Μαλίων   
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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 

32 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ανάκληση της 

157/2008 απόφασης 

της ∆.Ε. πρώην 

∆ήµου Μαλίων   

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 

33 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία η 

οριστική αφαίρεση 

της άδειας.  

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 

34 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ανάκληση της 

208/2007 απόφασης 

της ∆.Ε. 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 

35 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

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 

36 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

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 

37 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

15. 
Εξέταση αιτήµατος για τη χορήγηση άδειας 

κυκλοφορίας ζωήλατου οχήµατος 
38 

Εγκρίνεται οµόφωνα  
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                    Ο Πρόεδρος  

       Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

             

 

                       Μαστοράκης Ιωάννης 


