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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 6η  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 4η του µηνός Ιουνίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και 

ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης  : 

 
1. έκφραση γνώµης για την κατασκευή πέτρινης βρύσης σε δηµοτικό χώρο 

του οικισµού Κρασίου. 
2. Χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής 
και κρύας κουζίνας) (Σνακ Μπαρ) και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΎΡΙΟ ΛΟΓΟ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (Καφετέρια) στον κ.ΒΑΣΙΛΑΚΗ 
ΖΑΧΑΡΙΑ του Μιχαήλ, που βρίσκεται στην τοποθεσία Βαθειανός 
Κάµπος, της Τ.Κ Κάτω Βάθειας 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. Λήψης απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 1020/7320/25-γ/22-03-
1994 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια µπαρ», µε 
δ.τ. EL PARADISO, ιδιοκτησίας της εταιρείας Γ.ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ-
ΣΑΒΒΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ, µε εκπρόσωπο την κ.ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ, στην οδό Αγ.Παρασκευής 83 στην ∆Κ Λ.Χερσονήσου  του 
∆ήµου µας 

4. Λήψης απόφασης για την ανάκληση των µε αριθ. 16/5038/06-07-2010 
(εστιατόριο θερινής περιόδου) και 18/5367/21-07-2010 (σνακ µπαρ χωρίς 
παρασκευαστήριο – αναψυκτήριο χωρίς εργαστήριο) αδειών ίδρυσης και 
λειτουργίας, µε δ.τ. «HEAVEN» ιδιοκτησίας του κ.ΛΥ∆ΑΚΗ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στην οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη αρ.22 στην ∆Κ Μαλίων 
του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτών. 

5. Λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αριθ. 193/21890/02-08-2011 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «σνακ µπαρ», µε δ.τ. 
«KAZA» ιδιοκτησίας του κ.ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στη συµβολή 
των οδών Ελ.Βενιζέλου  & Ματθαίου Ζαχαριάδη στην ∆Κ Μαλίων του 
∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

6. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή µη της αριθ. 127/9926/10-09-2007 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια», µε δ.τ. SPACE, 
ιδιοκτησίας του κ.ΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ, στην οδό Ευρώπης στον 
οικισµό Πισκοπιανό. 

7. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή µη της αριθ. 9/951/04-04-2000 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «παντοπωλείο-οπωροπωλείο-
κατεψυγµένα προϊόντα κλπ», µε δ.τ. ΦΑΙΣΤΟΣ, ιδιοκτησίας του 
κ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στις Κάτω Γούβες  του ∆ήµου µας. 

8. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 180/20001/13-07-2012 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «εστιατόριο», µε δ.τ. «TAJ 
MAHAL» ιδιοκτησίας του κ.MIRZA ASHRAF BAIG, στη συµβολή των 
οδών Γ.Πετράκη και Μουντράκη στο Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας και 
λήψη απόφασης σφράγισης αυτής( υπάρχει και συµπληρωµατική 
εισήγηση). 

9. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της µε αριθ. 181/14610/04-06-2013 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια µπαρ», µε δ.τ. 
«UNION» ιδιοκτησίας του κ.ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ, στην οδό 
∆ηµοκρατίας 81 στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 
σφράγισης αυτής. 

10. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της µε αριθ. 23/4403/28-06-2006 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια µπαρ», µε δ.τ. 
«REVOLOUTION» ιδιοκτησίας της κ.ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ, στην 
συµβολή των οδών Ελ.Βενιζέλου & ∆ηµοκρατίας 2 στην ∆Κ Μαλίων του 
∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

11. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της µε αριθ. 20/2821/16-05-2002 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «µπαρ», µε δ.τ. 
«CORKERS» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΠΥΡΟΣ 



 

 
 

ΙΣΣΑΡΗΣ ΟΕ µε εκπρόσωπο τον κ.ΙΣΣΑΡΗ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, στην οδό 
∆ηµοκρατίας στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 
σφράγισης αυτής. 

12. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 80/6468/2000 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια µπαρ», µε δ.τ. Η 
ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑΣ, ιδιοκτησίας του κ.ΚΑΛΛΕΡΓΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, στην οδό Σανουδάκη 4 στην ∆Κ Λ.Χερσονήσου  του 
∆ήµου µας. 

13. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της µε αριθ. 43/7007/22-08-2008 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «µπαρ», µε δ.τ. «BAR-B» 
ιδιοκτησίας του κ.ΛΥΤΣΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, στην οδό ∆ηµοκρατίας 103 
στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

14. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της µε αριθ. 130/90/1020/1145/15-
γλ/18-12-1990 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια 
µπαρ», µε δ.τ. «DROSIA» ιδιοκτησίας του κ.ΠΑΡΘΕΝΙΑ∆Η 
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ, στη συµβολή των οδών ∆ηµοκρατίας & Τσαγκαράκη 
στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

15. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 20/3930/01-06-2009 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια µπαρ θερινής 
περιόδου», µε δ.τ. «RELAX» ιδιοκτησίας του κ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην οδό Αγ.Ιωάννη 148 στον οικισµό Σταλίδας του ∆ήµου 
µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

16. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 7/2001/1043/1-3-2001  
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια ζαχαροπλαστείο 
χωρίς εργαστήριο µε δ.τ. ΟΝΑΡ ιδιοκτησίας της Σφακιωτάκη Κυριακής 
στον οικισµό Κάτω Γουβών του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 
σφράγισης αυτής. 

17. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 27/3330/10-9-1998  άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «µπαρ πισταρία ζαχαροπλαστείο 
χωρίς εργαστήριο» µε δ.τ. STREET ιδιοκτησίας του Βεργέτη Ανάργυρου, 
στην οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και 
λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

18. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 1020/7518/1-γ/25-10-1982  
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «σνακ µπαρ» µε δ.τ. 
RAINBOW ιδιοκτησίας του ∆ουληγέρη Γεωργίου, στον βόρεια 
παράλληλο της ΠΕΟ Ηρακλείου Χανίων στις Κάτω Γούβες του ∆ήµου 
µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

19. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 314/9168/14-11-2000 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια µπαρ» µε δ.τ. 
CAFÉ GRECO ιδιοκτησίας της Μουντράκη Ειρήνης στον οικισµό 
Κουτουλουφάρι της ∆Κ Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 
απόφασης σφράγισης αυτής. 

20. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 9/1470/3-6-1998  άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «παντοπωλείο –οπωροπωλείο – 



 

 
 

κατεψυγµένα προϊόντα κλπ» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΦΟΙ 
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΕΞΤΕ µε εκπρόσωπο τον Φουντουλάκη 
Εµµανουήλ, στις Γούβες του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 
αυτής. 

21. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 69/10560/23-4-2012  άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια σνακ µπαρ» µε δ.τ. 
FRESH ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΑΡΝΗΣ ΑΕ µε εκπρόσωπο τον 
Καρνή Θεµιστοκλή στην συµβολή των οδών 25η Μαρτίου και Βιτσέντζου 
Κορνάρου στο Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 
σφράγισης αυτής. 

22. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 19/3807/27-7-2000  άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια µπαρ» µε δ.τ. INDIE 
ιδιοκτησίας του Γριβάκη Χαράλαµπου στον οδό ∆ηµοκρατίας 22 της ∆Κ 
Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

23. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 21/615/30-1-2004  άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια» µε δ.τ. ΣΥΣΚΟΤΙΣΗ 
ιδιοκτησίας της εταιρείας Σιδεράκος Κώστας ΑΕ µε εκπρόσωπο τον 
Σιδεράκο Κων/νο ή την κα Σιδεράκου Σραυρούλα στην οδό 25η Μαρτίου 
στο Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 
αυτής. 

24. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 03/05/3456/04/14-2-2005  
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «παντοπωλείο – 
οπωροπωλείο» ιδιοκτησίας της Μαλτεζάκη Ευφροσύνης στις Κάτω 
Γούβες του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

25. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 224/18740/10-7-2013 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «εστιατόριο καφετέρια» µε 
δ.τ. ΚΥΜΑΤΑ ιδιοκτησίας της εταιρείας ΛΙΟΝΤΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ µε 
εκπρόσωπο τον Λιόντο Χρήστο στη οδό Αγ. Παρασκευή 55 στο Λ. 
Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

26. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 1020/7174/1-β/1991 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «παντοπωλείο – οπωροπωλείο» µε 
δ.τ. PELLA ιδιοκτησίας του Βατσιθιανού ∆ηµητρίου στις Κάτω Γούβες 
του ∆ήµου µας. 

27. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 5/06/6273/05/8-5-2006 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια» µε δ.τ. SENSO 
ιδιοκτησίας του Μπινιχάκη Γεωργίου στον οικισµό Γουρνών ∆ήµου µας 
και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

28. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 30/5026/2-10-2000 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «εστιατόριο µπαρ θερινής 
περιόδου» µε δ.τ. GRINGOS ιδιοκτησίας του WEZENBERG EBUARD 
στην οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη (Μεγάλο Ρυάκι) στην ∆Κ Μαλίων του 
∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 
 
 



 

 
 

 
 
   

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 


