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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                              Γούρνες, 12-04-2016 
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                                Αρίθ. Πρωτ.:  6213 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
Ταχ. ∆/νση : Γούρνες 
Τ.Κ.            : 700 14     
Τηλ.            : 2813 404645 
Αρµόδιος    : Λαµπράκη Μαρία 
Fax            : 2813 - 404608. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 4η
  τακτική 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 Απριλίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, για τη 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 

1. Έκφραση απόψεων για τη Μ.Π.Ε. της υπό ανέγερσης ξενοδοχειακής µονάδας 
«STELLA’ S ISLAND» κατηγορίας 5*, στη θέση «Αγκισαράς». 

2. Έκφραση άποψης για τη Μ.Π.Ε. της ξενοδοχειακής µονάδας κλασικού τύπου 5* 
«INSULA ALBA» για την τροποποίηση – επέκταση από 262 κλίνες και 126  δωµάτια σε 
340 κλίνες και 163 δωµάτια. 

3. Έκφραση γνώµης για τη διαµόρφωση τµήµατος της πλατείας Αγίου Βασιλείου στον 
οικισµό Κουτουλουφαρίου της ∆.Κ. Λιµένα Χερσονήσου. 

4. Περιορισµός κυκλοφορίας σε τµήµατα δηµοτικών οδών στο Αβδού, κατά την περίοδο 
εορταστικών ηµερών. 

5. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση ή µη,  προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος υγ.ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ της κατηγορίας ΙΙΙ, της Υγειονοµικής ∆ιάταξης αριθ. 
Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/12 (ΦΕΚ2718΄Β/8-10-2012), (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ- ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) 
στην κα.ΛΙΑΝ∆ΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, που βρίσκεται στον Βαθειανό Κάµπο, επί της 

  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 
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Π.Ε.Ο. 90 και έναντι του ξενοδοχείου «ARINA», της Τ.Κ. Κάτω Βάθειας του ∆ήµου 
µας. 

6. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)  στην 
εταιρεία ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. ΠΛΕΥΡΑΚΗ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων υδάτινων ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων µε την επωνυµία “Water City”, στην περιοχή Ξηρόκαµπος της Τ.Κ. 
Κάτω Βάθειας, του ∆ήµου µας. 

7. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην εταιρεία ΚΡΗΤΙΚΑ 
ΠΑΡΚΑ Α.Ε. µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. ΠΛΕΥΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που 
βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων υδάτινων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων µε την 
επωνυµία “Water City”, στην περιοχή Ξηρόκαµπος της Τ.Κ. Κάτω Βάθειας, του ∆ήµου 
µας. 

8. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΧΩΡΙΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ), ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΤΩΝ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) µε την 
επωνυµία «∆ια χειρός Σεβαστής», στην κα ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ, που βρίσκεται 
στον οικισµό Επισκοπής, της Τ.Κ. Επισκοπής του ∆ήµου µας. 

9. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση 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. 

10. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση 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. 

11. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αριθ. 12/3009/04-05-
2009 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και της µε αρ.241/24533/05-09-2012, µε 
Α∆Α:Β4ΘΒΩΗΜ-ΗΚ1 πρόσθετης πράξης προσδιορισµού τραπεζοκαθισµάτων της 
επιχείρησης «οβελιστήριο», µε δ.τ. «MIKES» ιδιοκτησίας του κ.ΜΠΟΡΜΠΟΥ∆ΑΚΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην οδό Αγ.Ιωάννη στον οικισµό Σταλίδας του ∆ήµου µας (έναντι 
Ι.Ν. Αγ.Ιωάννη) και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

12. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αριθ. 67/9638/16-09-
2010 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης «σνακ µπαρ µε σκεύη µιας 
χρήσεως», µε δ.τ. «QUICK BITE» ιδιοκτησίαςτης εταιρείας ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ & 
ΣΙΑ ΕΕ, µε εκπρόσωπο τον κ.ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στην οδό 
Αγ.Παρασκευής 113, στην ∆Κ Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας και σφράγισης αυτής. 

13. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αριθ. 178/19846/12-07-
2012 και µε Α∆Α: Β41ΞΩΗΜ-65Ο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης 
«οβελιστήριο εστιατόριο πιτσαρία», µε δ.τ. «ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ» ιδιοκτησίας του 
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κ.ΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, στην οδό ∆ηµοκρατίας 7, στην ∆Κ Λ.Χερσονήσου του 
∆ήµου µας και σφράγισης αυτής. 

14. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αριθ. 1020/2944/19-
γ/30-05-1992 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης «µπαρ εστιατόριο, µε δ.τ. 
«YAMAS» ιδιοκτησίας του κ.ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΙΩΣΗΦ, στην οδό Ελ.Βενιζέλου 242 στην 
∆Κ Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

15. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της υπ’αρ. 
1020/6308/20-γ΄/13-07-1994 βιβ:172 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «καφενείου», 
ιδιοκτησίας του κ.ΧΑΙΡΕΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, που βρίσκεται στην πλατεία Αγίου 
Βασιλείου στον οικισµό Κουτουλουφαρίου του ∆ήµου µας. 

16. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 15/4638/22-06-2010 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια», µε δ.τ. «OCEANA» 
ιδιοκτησίας του κ.OITA ROBERT, στην οδό ∆ηµοκρατίας 19 στην ∆Κ Μαλίων του 
∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

17. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αρ.πρωτ. 
358/32842/18-12-2014 (Α∆Α: Β8ΥΣΩΗΜ-ΚΨ7) απόφασης εκµίσθωσης δικαιώµατος 
εκµετάλλευσής περιπτέρου στην Π.Ε.Ο. Σητείας-Χανίων στον κόµβο Κάτω Γουβών και 
η οποία εχει εκδοθεί στο όνοµα του κ.ΛΥ∆ΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και λήψη απόφασης 
σφράγισης αυτού. 

18. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αρ.03/54/04-01-2016 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ 
ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)», ιδιοκτησίας του 
κ.ΛΑ∆ΟΥΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, έναντι εισόδου της πρώην Αµερικανικής Βάσης 
Γουρνών στην ∆Κ Ανωπόλεως του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισής. 

19. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αριθ. 
3/2007/11116/06/01-03-2007 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «εστιατόριο», 
µε δ.τ. «ISLAND ΝΗΣΙ», ιδιοκτησίας της κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ, στην 
παραλιακή οδό του οικισµού Κάτω Γουβών του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 
σφράγισης αυτής. 

20. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 164/9536/13-09-
2006 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «µπαρ», µε δ.τ. “ATHINA”, 
ιδιοκτησίας του κ.ΣΚΑΝ∆ΑΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στην οδό Αγ.Παρασκευής 125 στην 
∆Κ Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

21. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της υπ’αρ. 
226/18738/10-07-2013 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «σνακ µπαρ καφετέρια», µε δ.τ. 
«KAHLUA», ιδιοκτησίας του κ.ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που βρίσκεται στην οδό 
25ης Μαρτίου & Γιαµπουδάκη στον Λιµ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

22. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αριθ. 356/28558/04-10-
2013 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης «εστιατόριο», µε δ.τ. 
«THALASSA» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Ε.Ε. µε 
νόµιµο εκπρόσωπο τον κ.ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στην οδό ∆ηµοκρατίας(τέρµα 
της οδού) στην ∆Κ Μαλιών του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

23. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της αριθ. 23/4521/16-07-
2001 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «µπαρ», µε την επωνυµία «BRITS» 
ιδιοκτησίας του κ. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην οδό Ματθ. Ζαχαριάδη στα Μάλια, 
της ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 
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24. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της αριθ. 56/7482/30-10-
2003 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια µπαρ», µε την επωνυµία 
«WKD» ιδιοκτησίας του κ. ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η, στην οδό Ματθ.Ζαχαριάδη 
(περιοχή Μεγάλο Ρυάκι), στα Μάλια του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 
αυτής. 

25. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αριθ. 158/15897/13-06-
2014 και µε Α∆Α:7ΨΦΕΩΗΜ-ΟΓΗ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και της µε αρ. 
222/21252/08-08-2014 και µε Α∆Α:7Α98ΩΗΜ-ΚΓΘ άδειας λειτουργίας µουσικών 
οργάνων της επιχείρησης «εστιατόριο καφετέρια µπαρ», µε δ.τ. «QUATRO» 
ιδιοκτησίας της κ.∆ΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑΣ, στην οδό Ελ.Βενιζέλου αρ.83 στο 
Λιµ.Χερσονήσου της ∆Κ Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 
αυτής. 

26. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της υπ’αρ. 
301/30106/30-10-2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «καφετέρια», µε δ.τ. 
«ΑΘΙΒΟΛΗ», ιδιοκτησίας του κ.ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που βρίσκεται στην 
∆.Κ.Μοχού του ∆ήµου µας. 

27. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της αριθ. 14/3812/27-07-
2000 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια - µπαρ», µε την επωνυµία 
«WEMBLEY» ιδιοκτησίας του κ. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στην οδό ∆ηµοκρατίας 
60  στα Μάλια, της ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

28. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 273/22107/08-08-
2013 και µε Α∆Α: ΒΛΩΕΩΗΜ-Ξ2Ο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 
«καφετέρια µπαρ», µε δ.τ. «CHUBBY WHITE» ιδιοκτησίας του κ.CRUMPTON 
MATTHEW SIMON, στην οδό ∆ηµοκρατίας 20 στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και 
λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

29. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της υπ’αρ. 
151/11058/12-06-2015 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «εστιατόριο-καφετέρια έως 50 
άτοµα», ιδιοκτησίας του κ.ΤΣΙΧΛΗ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, που βρίσκεται στην οδό Παύλου 
Μελά αρ.7, στα Μάλια της ∆.Κ. Μαλίων του ∆ήµου µας. 

30. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αρ. 712/3892/2-γ' 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «καφέ 
µπαρ», µε δ.τ. «AKTH» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΨΥΧΟΓΙΟΥ∆ΑΚΗΣ Ε & ΣΙΑ ΕΕ, µε 
εκπρόσωπο τον κ.ΨΥΧΟΓΙΟΥ∆ΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στην οδό Αγ.Ιωάννη, στον 
οικισµό Σταλίδας του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

31. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 
11066/2007/25/2007/05-12-2007 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης 
«καφετέρια», µε δ.τ. «CAFÉ DE L’ ART» ιδιοκτησίας του κ.ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στον οικισµό Κοκκίνη Χάνι του ∆ήµου µας (έναντι ΧΑΤΖΗ). 

32. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την παύση ισχύος ή µη της µε αριθ. 
48/5650/05-03-2014 και µε Α∆Α:ΒΙΚΥΩΗΜ-3ΛΕ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της 
επιχείρησης «καφενείο µε επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου», µε δ.τ. 
«NEON» ιδιοκτησίας του κ.ΜΑΚΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην οδό Αγ.Ιωάννη 35 στον 
οικισµό Σταλίδας του ∆ήµου µας. 

33. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης α) για την ΜΗ ανάκληση της µε αρ. 
135/5184/11-06-2004 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, β) για την µη σφράγιση του 
παιδότοπου και γ) την επιβολή ή µη του προστίµου των 10.000€ στο κατάστηµα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «καφετέρια ταβέρνα θερινής περιόδου», µε δ.τ. 
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«ΣΑΡΑΝΤΑΡΙ» ιδιοκτησίας του κ.ΚΟΡ∆ΩΝΗ ΙΩΑΝΝΗ, στην οδό Αγ.Γεωργίου, στην 
περιοχή Σαραντάρι της ∆Κ Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας 

34. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 48/1259/14-
02-2001 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας,  της µε αρ.240/24516/05-09-2012 και µε 
Α∆Α:Β4ΘΟΩΗΜ-ΥΩΡ πρόσθετης πράξης τραπεζοκαθισµάτων, της µε 
αρ.276/27773/05-10-2012 και µε Α∆Α:Β4ΤΖΩΗΜ-ΞΥΤ άδειας λειτουργίας µουσικών 
οργάνων και της µε αρ.492/34233/02-12-2013 και µε Α∆Α:ΒΛ0ΝΩΗΜ-ΦΨΕ 
ανανέωσης της άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων, της επιχείρησης «καφετέρια 
µπαρ», µε δ.τ. «TIGER» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ µε 
εκπρόσωπο τον κ.ΑΜΠΑΤΖΗ ΗΛΙΑ, στην οδό Αγ.Παρασκευής 97 στην ∆Κ 
Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

35. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την οριστκή παύση ισχύος της µε 
αριθµ.πρωτ. 27/6886/21-09-2004 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 
«εµφιαλωµένων ποτών», της εταιρείας Α.ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. µε νόµιµους 
εκπροσώπους τον κ. ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆Η ΑΧΙΛΛΕΑ και την κ. ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆Η ΜΑΡΙΑ, που 
βρίσκεται στην οδό Αγ. Ιωάννου, στον οικισµό Σταλίδα  του ∆ήµου µας. 

36. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την οριστκή παύση ισχύος της µε 
αριθµ.πρωτ. 310/9119/13-11-2000 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 
«εστιατόριο», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗΣ Μ. Α.Ε. µε νόµιµο 
εκπροσώπο τον κ. ΚΑΤΣΑΠΟΞΑΚΗ ΜΑΡΙΝΟ µε δ.τ. «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ», που βρίσκεται 
επί των οδών Αγ.Παρασκευής και 25ης Μαρτίου, στο Λιµ. Χερσονήσου  του ∆ήµου 
µας. 

37. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της µε αρ.174/2015 απόφασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά µε την οριστική παύση λειτουργίας επιχείρησης 
«εργαστήριο δερµατοστιξίας» το οποίο λειτουργεί µε την µε αριθ. πρωτ.5586/24-03-
2015 βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης, ιδιοκτησίας της κ.ΣΧΛΟΣΣΕΡ-
ΟΛΝΤΕΝΧΟΦ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ,  στην οδό Αρχαίου Θεάτρου Λιµ.Χερσονήσου στην ∆Κ 
Λιµ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

 
                                                                                     Ο Πρόεδρος επιτροπής  
                                                                                           Ποιότητας Ζωής  
                                                                                       Πετράκης Εµµανουήλ 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
2. Γραφείο ∆ηµάρχου 
3. Πίνακας Ανακοινώσεων 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Φ.4β 
2. Φ.48β  
3. Φ. Β3            

Μ.Ε.∆. 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο ∆/ντης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Κ.α.α. 

Η αναπληρώτρια Προϊσταµένη Τµήµατος 
∆ιοίκησης 

 
 

Τασιούδη Καλλιρόη 


