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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 1
η
  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 18
η
  του µηνός Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 

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

ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Σύνταξη ετήσιας έκθεση πεπραγµένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

έτους 2014. 

2. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της µε αρ. 470/7593/2001 σε ορθή 

επανάληψη, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «σνακ µπαρ 

θερινής περιόδου», µε δ.τ. «HAVANA» ιδιοκτησίας της εταιρείας 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ και ΣΙΑ ΟΕ µε εκπρόσωπο τον ΣΑΒΒΑΚΗ 

ΙΩΑΝΝΗ, στην οδό Αγ. Παρασκευής 121 στο Λ. Χερσονήσου του 

∆ήµου µας. 

3 .  Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 469/7591/2001 σε ορθή 

                            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 
 



επανάληψη, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια 

µπαρ», µε δ.τ. «HAVANA» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΣΑΒΒΑΚΗΣ και ΣΙΑ ΟΕ µε εκπρόσωπο τον ΣΑΒΒΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, στην 

οδό Αγ.Παρασκευής 121 στο Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτής 

4. Λήψη απόφασης για την οριστική σφράγιση των παιγνιδοκατασκευών και 

παιγνιδιών εντός της επιχείρησης υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

«καφετέρια», µε δ.τ. «AMMOS», ιδιοκτησίας της εταιρείας  

ΒΙΖΥΡΑΚΗΣ Μ-ΦΑΝΙΟΥ∆ΑΚΗΣ Κ ΟΕ , µε εκπρόσωπο τον 

κ.ΒΙΖΥΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ, στον οικισµό Κάτω Γουβών του ∆ήµου µας. 

5. Λήψη απόφασης για την οριστική σφράγιση του παιδότοπου εντός της 

επιχείρησης, µε δ.τ. «DINOSAURIA PARK», ιδιοκτησίας της εταιρείας 

ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΕ, µε εκπρόσωπο τον κ.ΠΛΕΥΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ, εντός της 

Πρώην Αµερικανικής Βάσης του ∆ήµου µας. 

6. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 57/7429/21-07-2010 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «εστιατόριο», ιδιοκτησίας της 

εταιρείας «ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» µε δ.τ. 

«ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΑΕΕΕΤΕ» , στη θέση ∆ράπανος της ∆Κ Λ. Χερσονήσου του 

∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

7. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 133/16030/13-6-2012 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ», ίδιοκτησίας 

ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στη συµβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου 30 

και Ελευθερίας στην ∆Κ Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

8. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος 

υγ. ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ (καφενείο - παντοπωλείο) στην κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 

ΕΙΡΗΝΗ που βρίσκεται στον οικισµό Σγουροκεφαλίου (στην πλατεία), 

της ∆Ε Επισκοπής του ∆ήµου µας. 

9. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος 

υγ. ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ 

ΠΟΤΩΝ (Καφενείο) και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) (Αναψυκτήριο) 

 



στον κ. ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ που βρίσκεται στο Αβδού, της Τ.Κ. 

Αβδού του ∆ήµου µας.  

10. Έκφραση γνώµης - Ανάρτηση πολεοδοµικής µελέτης Α’ κατοικίας του 

οικοδοµικού συνεταιρισµού «Θεσσαλορουµελιωτών και Φίλων 

Ν.Ηρακλείου. 

11. Χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 

(ζεστής και  κρύας κουζίνας) (Αναψυκτήριο) στον κ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟ που βρίσκεται στην Επισκοπή Πεδιάδος, της Τ.Κ. Επισκοπής 

του ∆ήµου µας. 

12. Χορήγηση ή µη παράταση ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων στην 

επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών 

ποτών (καφενείο) ιδιοκτησίας . Τσαγκαράκη Νικόλα Λουϊζ, που 

βρίσκεται στον οικισµό Χερσονήσου της ∆Κ Χερσονήσου του ∆ήµου 

µας.  

13. Χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος 

επιχείρηση αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο 

οινοπνευµατωδών ποτών (καφενείο) στον Τσικαλάκη ∆ηµήτριο που 

βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Επισκοπής. 

14. Αποστολή αποφάσεων ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων προκειµένου 

να διαµορφώσετε την εισήγηση σας προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη 

λήψη απόφασης – πρότασης προς τον οικείο Περιφερειάρχη για τον 

αριθµό των αδειών άσκηση υπαίθριου εµπορίου καθώς και το ύψος και 

τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόµενου τέλους ανά άδεια και θέση.  

Ο Πρόεδρος επιτροπής  

     Ποιότητας Ζωής  

Εµµανουήλ Πετράκης 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

3. ∆/νση Περιβάλλοντος 

4. Γραφείο ∆ηµάρχου 

5. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Φ.4β 

2. Φ.48β  

3. Φ. Β3 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

      Βασιλάκης Νικόλαος 


