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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                    Γούρνες 12-6-2014 

 

6o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ     (10-6-2014) 

 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

                           ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. 

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην δηµοτική 

οδό που οδηγεί στο ΧΥΤΑ για την κατασκευή της Κάτω 

διάβασης µε3 αρ. 6 του έργου «Γούρνες – Χερσόνησος». 

39 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

ως η εισήγηση 

                              ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. 

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 

40 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία η µη 

χορήγηση της 

προέγκρισης 

2. 

Λήψη απόφασης για χορήγηση ή µη προέγκρισης 

ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος επιχείρηση 

µαζικής εστίασης πρόχειρου και πλήρους γεύµατος 

(αναψυκτήριο  - σνακ µπαρ) στην υπό σύσταση εταιρεία 

ΘΑΛΑΣΣΑ Ο.Ε. µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. 

Μπελιβάνη ∆ηµήτρη, επί της οδού ΠΕΟ 90 στον 

οικισµό Βαθειανός Κάµπος του ∆ήµου µας 

41 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η αναβολή της 

συζήτησης του 

θέµατος για να 

ελεγχθεί από την 

Τεχνική Υπηρεσία 

αν έχουν 

αποµακρυνθεί οι 

κατασκευές 

3. 

Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης 

τροφίµων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της υγειονοµικής 

διάταξης) ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ στην κα Κιάλια Γεωργία,  

που βρίσκεται στην περιοχή Βαθειανός Κάµπος του 

∆ήµου µας 

42 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η χορήγηση 

προέγκρισης 

4. 

Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος επιχείρηση αναψυχής 

καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο 

οινοπνευµατωδών ποτών (καφενείο) στην κα 

Καστανάκη Αντιγόνη  που βρίσκεται στον οικισµό 

Επάνω Βάθειας του ∆ήµου µας 

43 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η χορήγηση 

προέγκρισης 
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5. 

Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος επιχείρηση µαζικής 

εστίασης πλήρους γεύµατος (ζεστής ή κρύας κουζίνας) 

µέχρι 200 άτοµα, που βρίσκεται στην περιοχή 

Εσταυρωµένος (επί της παλαιάς εθνικής οδού) της Τ.Κ. 

Ελιάς.  (Καρλής Ελευθέριος). 

44 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η χορήγηση 

προέγκρισης 

6. 

Λήψη απόφασης για τροποποίηση της αρίθµ. 01/2014 

απόφασης της ΕΠΖ περί χορήγησης παράτασης ωραρίου 

λειτουργίας µουσικών οργάνων στην επιχείρηση 

αναψυχής κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών 

(καφετέρια – µπαρ) ιδιοκτησίας VOIGT ASTRID 

THEODORA PIER, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου & 

Καστρίου στο Λιµάνι Χερσονήσου του ∆ήµου µας και 

εξέτασης της από 10-4-2014 αιτήσεως της 

45 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

ως η εισήγηση 

7. 

Λήψη απόφασης για ανάκληση της αρίθµ. 10/2014 

απόφασης της ΕΠΖ περί χορήγησης προέγκρισης 

ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «παντοπωλείο 

– Τυροκοµικά προϊόντα» ιδιοκτησίας της κα. Μιγαδάκη 

Ελευθερίας που βρίσκεται στις Ποταµιές του ∆ήµου 

µας. 

46 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ανάκληση της 

αρίθµ. 10/2014 

απόφασης της ΕΠΖ 

8. 

Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 

111/17769/28-6-2011 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

επιχείρησης «καφετέρια – µπαρ» µε δ.τ. «ΑNGELS» 

ιδιοκτησίας Αργυράκη Ειρήνης στην οδό ∆ηµοκρατίας 

82 στην ∆.Κ. Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτού 

47 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

ως η εισήγηση 

 

                    Ο Πρόεδρος  

       Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

             

 

                       Μαστοράκης Ιωάννης 


