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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 5
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 15
η
  του µηνός Μαϊου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, 

για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης  : 

 

1. Έκφραση γνώµης σχετικά µε την πολεοδοµική µελέτη της εταιρείας 

Ηλιοθέα Α.Ε. 

2. Χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος 

επιχείρηση µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος(ζεστής και κρύας 

κουζίνας) (Αναψυκτήριο) µε ανάπτυξη υπαίθριων τραπεζοκαθισµάτων 

και δυνατότητα χορήγηση έτοιµων µικρών γευµάτων µέσων catering 

στον Καλυκάκη Στυλιανό που βρίσκεται στην περιοχή Βρύση στον 

οικισµό Επισκοπής του Τ.Κ. Επισκοπής του ∆ήµου µας. 

                            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 
 



3. Χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ 

ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (Καφενείο) και 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 

(ζεστής και κρύας κουζίνας) (Εστιατόριο) στον κ. ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟ που βρίσκεται στο Αβδού, της Τ.Κ. Αβδού του ∆ήµου µας 

4 .  Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 47/7790/25-10-2006 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια µπαρ», µε δ.τ. «ZOO» 

ιδιοκτησίας του κ.ΚΑΦΦΕΣΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στην οδό 

∆ηµοκρατίας στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 

σφράγισης αυτής 

5 .  Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 1020/5487/2γ/28-05-1994 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «εστιατόριο», µε δ.τ. 

«ARGO» ιδιοκτησίας της κ.ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ, στην οδό 

Ναυάρχου Νεάρχου 26 στην ∆Κ Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας και 

λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

6. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 36/5133/06-07-2005 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «µπαρ», µε δ.τ. «CLOUD 9» 

ιδιοκτησίας του κ. ∆ΙΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην οδό ∆ηµοκρατίας στην ∆Κ 

Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής 

7. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 31/5263/24-06-2008 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια µπαρ», µε δ.τ. «HELP» 

ιδιοκτησίας της κ.ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, στην οδό Ματθαίου 

Ζαχαριάδη (Μεγάλο Ρυάκι) στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτής. 

8. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 26/1595/15-02-2008 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια σνακ µπαρ», µε δ.τ. 

«ANATOLIA» ιδιοκτησίας της κ.ΖΕΡΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, στην οδό 

Ναυάρχου Νεάρχου 22 στο Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτής. 

9. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 27/2707/04-02-2013  και 

µε Α∆Α: ΒΕΥΦΩΗΜ-ΞΗΑ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 

«σνακ µπαρ», µε δ.τ. «KNOW BAR» ιδιοκτησίας της εταιρείας 

ΚΑΛΟΥΤΣΑΚΗΣ Θ & Κ ΑΕ µε εκπρόσωπο τον κ.ΚΑΛΟΥΤΣΑΚΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, στην οδό Ναυάρχου Νεάρχου 11 στο Λ.Χερσονήσου 

του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

10. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 41/4192/17-04-2007  

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «εστιατόριο θερινής 

περιόδου», µε δ.τ. «CAPTAIN G» ιδιοκτησίας του κ.ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην οδό Ναυάρχου Νεάρχου στην ∆Κ Λ.Χερσονήσου του 

∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

11. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 15/38/22-6-2010 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια» µεδ.τ. «OCEANA» 

ιδιοκτησίας του κ. OITA  ROBERT, που βρίσκεται στη οδό δηµοκρατίας 



στην  ∆ηµοκρατίας 19 στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και ληψη 

απόφασης σφράγισης αυτής.  

 

   
   Η Συντάξασα                Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών                Ο Πρόεδρος επιτροπής  

                                                Υπηρεσιών                                Ποιότητας Ζωής  

 

 

 

 Αικ. Μανδαλάκη              Βασιλάκης Νικόλαος                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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


