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7
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ      

 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

                              ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. 

Περί  ανάκλησης ή µη 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 

88 

Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
Η επανεξέταση θα 
γίνει µετά την 
απάντηση από την 
∆/νση ∆ηµόσιας 
Υγείας 

2. 

Ανάκληση ή µη 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 

89 

Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
∆εν ανακαλεί την 
άδεια µε την 
προϋπόθεση να 
εκδόσει νέα εντός δύο 
µηνών 

3. 

Ανάκληση ή µη  της αρ. 7/2001/1043/01-03-2001  
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια 
ζαχροπλαστείο χωρίς εργαστήριο», µε δ.τ. ΟΝΑΡ 
ιδιοκτησίας της κ.ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, στον 
οικισµό Κάτω Γουβών  του ∆ήµου µας και λήψη 
απόφασης σφράγισης αυτής». 
 

90 

Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
∆εν ανακαλεί την 
άδεια µε την 
προϋπόθεση να 
εκδόσει νέα εντός δύο 
µηνών 

4. 

Ανάκληση ή µη της αριθ. 27/3330/10-09-1998 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «µπαρ πιτσαρία 
ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο», µε δ.τ. «STREET» 
ιδιοκτησίας του κ. ΒΕΡΓΕΤΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ, στην οδό 
Ματθαίου Ζαχαριάδη στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας 
και λήψη απόφασης σφράγισης αυτή 

91 

Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
Η επανεξέταση θα 
γίνει µετά την 
απάντηση από την 
∆/νση ∆ηµόσιας 
Υγείας 

5. 

Ανάκληση ή µη της αριθ. 1020/7518/1-γ/25-10-1982 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «σνακ 
µπαρ», µε δ.τ. «RAINBOW» ιδιοκτησίας του κ. 
∆ΟΥΛΗΓΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στον βόρειο παράλληλο της 

92 

Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
∆εν ανακαλεί την 
άδεια µε την 
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ΠΕΟ Ηρακλείου Χανίων στις Κάτω Γούβες  του ∆ήµου 
µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής 

προϋπόθεση να 
εκδόσει νέα εντός δύο 
µηνών 

6. 

Ανάκληση ή µη της αριθ. 314/9168/14-11-2000 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια µπαρ», 
µε δ.τ. «CAFÉ GRECO» ιδιοκτησίας της κ. 
ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ, στον οικισµό 
Κουτουλουφάρι στην ∆Κ Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου 
µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής 

93 

Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
∆εν ανακαλεί την 
άδεια µε την 
προϋπόθεση να 
εκδόσει νέα εντός δύο 
µηνών 

7. 

Ανάκληση ή µη της αριθ. 03/05/3456/04/14-02-2005 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 
«παντοπωλείο - οπωροπωλείο», ιδιοκτησίας της κ. 
ΜΑΛΤΕΖΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ, στις Κάτω Γούβες  
του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής 

94 

Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
∆εν ανακαλεί την 
άδεια λόγω 
προσθήκης νέας 
δραστηριότητας 

8 

Ανάκληση ή µη της µε αριθ. 30/5026/02-10-2000 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «εστιατόριο µπαρ 
θερινής περιόδου», µε δ.τ. «GRINGOS» ιδιοκτησίας του 
κ.WEZENBERG EDUARD, στην οδό Ματθαίου 
Ζαχαριάδη (Μεγάλο Ρυάκι) στην ∆Κ Μαλίων του 
∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής 

95 

Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
∆εν συντρέχει λόγος 
ανάκλησης 

9 

Χορήγηση ή µη,  προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος 
υγ. ενδιαφέροντος ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ∆ΙΑΝΟΜEIΣ 
(ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΟΤΩΝ ΧΟΝ∆ΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ), 
της κατηγορίας ΙΙ της Υγειονοµικής ∆ιάταξης αριθ. 
Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/12 (ΦΕΚ 2718 ΄Β/8-10-2012), στην 
κα.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ, που βρίσκεται στον 
οικισµό Σγουροκεφάλι, της Τ.Κ Σγουροκεφαλίου του 
∆ήµου µας 

96 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
η χορήγηση 
προέγκρισης  

10 

Χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. 
ενδιαφέροντος  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) 
(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) στην υπό σύσταση εταιρία 
ΘΑΛΑΣΣΑ Ο.Ε µε εκπρόσωπο την 
κα.ΓΚΕΝΤΖΟΓΛΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, που βρίσκεται επί 
της ΠΕΟ 90, στην τοποθεσία Βαθειανός Κάµπος, της 
Τ.Κ Κάτω Βάθειας του ∆ήµου µας. 
 

97 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
η χορήγηση 
προέγκρισης 

11 

Χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. 
ενδιαφέροντος  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΎΡΙΟ ΛΟΓΟ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) και 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

98 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
η χορήγηση 
προέγκρισης 
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ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) στην κα. 
ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Σάββα, που βρίσκεται 
στον οικισµό Επάνω Βάθειας, της Τ.Κ Επάνω Βάθειας 
του ∆ήµου µας 

12 
Έκφραση γνώµης σχετικά µε την πολεοδοµική µελέτη 
του οικοδοµικού συνεταιρισµού υπαλλήλων ΥΠΕΧΩ∆Ε 
– µελών ΤΕΕ-ΤΑΚ 

99 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
η έκφραση σύµφωνης 
γνώµης 

13 

Ανάκληση  ή µη της µε αριθ. 60/1020/6540/1ε/17-08-
1989 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 
«µπαρ», µε δ.τ. «SAMBA», ιδιοκτησίας του κ. 
ΑΣΠΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,  στην οδό Αγ. Παρασκευής 
79 στην ∆Κ Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 
απόφασης σφράγισης αυτής 

100 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
η αναβολή του 
θέµατος σε επόµενη 
συνεδρίαση 
προκειµένου να 
προσκοµίσει Υ∆ ότι 
δεν χρησιµοποιεί 
µουσική και ο 
αριθµός των 
καθισµάτων είναι 40. 

14 

Ανάκληση ή µη της µε αριθ. 147/15809/12-06-2014 και 
µε Α∆Α: ΩΥΚ2ΩΗΜ-ΖΧΚ άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας επιχείρησης «σνακ µπαρ - υπαίθριο µπαρ», 
µε δ.τ. «MALIA ROCKS» ιδιοκτησίας του 
κ.ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, στην περιοχή Κλωντζανή 
στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 
σφράγισης αυτής 

101 

 
Εγκρίνεται οµόφωνα 
η µη ανάκληση της 
άδειας 

15 

Ανάκληση ή µη των µε αριθ. 285/28406/11-10-2012, µε 
Α∆Α:Β436ΩΗΜ-Φ3Ψ (εστιατόριο πιτσαρία) και 
286/28411/11-10-2012, Α∆Α: Β436ΩΗΜ-40Μ 
(καφετέρια – όπεν µπαρ) αδειών ίδρυσης και 
λειτουργίας, µε δ.τ. «PALM BEACH» ιδιοκτησίας της 
εταιρείας ΚΟΥΝΑΛΗΣ ΕΜΜ-ΚΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΟΕ, µε εκπροσώπους τον κ.ΚΟΥΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ και τον 
κ.ΚΟΥΝΑΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στην οδό 25ης Μαρτίου 
20 στο Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 
απόφασης σφράγισης αυτών 

102 

Εγκρίνεται οµόφωνα  
Η αναβολή 
ανάκλησης για 30 
ηµέρες για έκδοση 
άδειας µουσικών 
οργάνων. 

16 

Ανάκληση ή µη της µε αριθ. 190/21119/24-07-2012 και 
µε Α∆Α:Β412ΩΗΜ-ΤΘΝ άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια µπαρ», µε δ.τ. 
«BIO BIO», ιδιοκτησίας του κ.ΤΣΟΥΜΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,  στην οδό Αγ.Παρασκευής 119 στην ∆Κ 
Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 
σφράγισης αυτής 

103 

Εγκρίνεται οµόφωνα  
Η αναβολή 
ανάκλησης για 30 
ηµέρες για έκδοση 
άδειας µουσικών 
οργάνων. 
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17 

Ανάκληση ή µη της µε αριθ. 145/15458/06-06-2014 και 
µε Α∆Α: 6Ε3ΑΩΗΜ-7Α1 άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας επιχείρησης «µπαρ», µε δ.τ. «LE 
CAMPARE», ιδιοκτησίας της εταιρείας 
ΠΟΤΟΑΝΑΨΥΧΗ ΙΚΕ, µε εκπρόσωπο τον 
κ.ΜΕΡΣΙΝΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟ,  στην οδό Αγ.Παρασκευής 
49 στην ∆Κ Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 
απόφασης σφράγισης αυτής 

104 

Εγκρίνεται οµόφωνα  
Η αναβολή 
ανάκλησης για 30 
ηµέρες για έκδοση 
άδειας µουσικών 
οργάνων. 

18 

Ανάκληση ή µη της αριθ. 06/2840/24-03-2010 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια 
εστιατόριο», µε δ.τ. «YACHT» ιδιοκτησίας της 
εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ µε 
εκπρόσωπο τον κ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, στην 
παραλιακή οδό Ποσειδώνος στην ∆Κ Γουβών του 
∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής 
 

105 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
η αναβολή σε 
επόµενη συνεδρίαση 
για προσκόµιση 
στοιχείων 

19 

Ανάκληση ή µη της µε αριθ. 287/28415/11-10-2012 και 
µε Α∆Α: Β43ΩΩΗΜ-∆ΛΗ άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας επιχείρησης «ταβέρνα», µε δ.τ. «MARGO», 
ιδιοκτησίας της κ.MANJAVIDJE NANI,  στον οικισµό 
Χερσονήσου στην ∆Κ Χερσονήσου του ∆ήµου µας και 
λήψη απόφασης σφράγισης αυτής 

106 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
η αναβολή της 
ανάκληση για 
ενηµέρωση της 
κάτοψης του 
καταστήµατος 

20 

Ανάκληση της µε αριθ. 108/12614/12-05-2014 και µε 
Α∆Α: ΒΙΦ∆ΩΗΜ-ΤΟΟ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
επιχείρησης «καφετέρια µπαρ», µε δ.τ. «MURPHY’S», 
ιδιοκτησίας της εταιρείας ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙ∆ΗΣ 
ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, µε εκπρόσωπο τον 
κ.ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙ∆Η ΣΑΒΒΑ,  στην οδό 
Αγ.Παρασκευής 61 στην ∆Κ Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου 
µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής 

107 

Εγκρίνεται οµόφωνα  
Η αναβολή 
ανάκλησης για 30 
ηµέρες για έκδοση 
άδειας µουσικών 
οργάνων 

21 

Ανάκληση ή µη της µε αριθ. 295/23650/23-08-2013 και 
µε Α∆Α:ΒΛΩ2ΩΗΜ-ΞΞΛ άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια σνακ µπαρ», µε δ.τ. 
«HAVANA», ιδιοκτησίας του κ.∆ΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ,  
στην οδό Εµµ.Τσαγκαράκη στην ∆Κ Μαλίων του 
∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής 

108 

Εγκρίνεται οµόφωνα  
Η αναβολή 
ανάκλησης για 30 
ηµέρες για έκδοση 
άδειας µουσικών 
οργάνων 

22 

Ανάκληση ή µη της µε αριθ. 239/24508/05-09-2012 και 
µε Α∆Α: Β4ΘΟΩΗΜ-Τ0Θ άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας επιχείρησης «εστιατόριο καφετέρια», µε δ.τ. 
«COAST», ιδιοκτησίας της κ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ 
ΜΑΡΙΑΣ,  στην οδό Ναυάρχου Νεάρχου 2 στην ∆Κ Λ. 
Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 
σφράγισης αυτής 

109 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
η µη ανάκληση της 
άδειας. Κατέθεσε Υ∆ 
ότι δεν υπάρχουν 
καθίσµατα στο χώρο 
έναντι του κατ/τος 
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23 

Ανάκληση ή µη της µε αριθ. 13/1111/11-02-2008 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «σνακ µπαρ», µε 
δ.τ. «ROBIN HOOD», ιδιοκτησίας του κ. 
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,  στην οδό Αγ. 
Ιωάννη 137 στον οικισµό Σταλίδας του ∆ήµου µας και 
λήψη απόφασης σφράγισης αυτής 
 

110 

αποσύρεται 

24 

Ανάκληση ή µη της µε αριθ. 09/2882/27-04-2010 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια µπαρ», 
µε δ.τ. «BAR ONE» ιδιοκτησίας του κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, στην ∆ηµοκρατίας 47 στην ∆Κ Μαλίων 
του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής 

111 

αποσύρεται 

25 

Ανάκληση ή µη της µε αριθ. 23/7313/24-11-2010 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «ταβέρνα µπαρ», 
µε δ.τ. «PARADISE», ιδιοκτησίας του κ.LILO GEZIM,  
στην παραλιακή οδό στις Κάτω Γούβες του ∆ήµου µας 
και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής 

112 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
η µη ανάκληση της 
άδειας. Κατέθεσε 
Υ.∆.  

 
  
 

         Ο Πρόεδρος  
       Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
             
 
                      Πετράκης Εµµανουήλ 
 
 
 
 


