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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                 Γούρνες 09-05-2016 

6o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

(Πέµπτη 05-05-2016) 

Α/Α ΘΕΜΑ 
ΑΡΙΘ. 

ΑΠ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την παύση ισχύος της µε αρίθ.  57/7429/21-

07-2010 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

«εστιατόριο», µε δ.τ. «ΚΤΗΜΑ ΠΑΣΠΑΤΗ» 

ιδιοκτησίας της εταιρείας ΠΑΣΠΑΤΗΣ 

ΑΕΕΕΤΕ, µε εκπρόσωπο την κ. ΤΣΑΤΣΑΚΗ 

ΣΟΥΖΑΝΑ, στην περιοχή ∆ράπανος στο 

Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

82 

 

 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η παύση 

ισχύος της άδειας ως η εισήγηση 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. 
∆ιάνοιξη παραλίας στους οικισµούς Κοκκίνη 

Χάνι – Γούρνες. 83 

Οµόφωνα το Σώµα γνωµοδοτεί 

θετικά και εισηγείται το θέµα στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο 

2. 

Έκφραση γνώµης για τη διαµόρφωση 

τµήµατος της πλατείας Αγίου Βασιλείου στον 

οικισµό Κουτουλουφαρίου της ∆.Κ. Λιµένα 

Χερσονήσου. 

84 

Οµόφωνα το Σώµα παραπέµπει  

το θέµα στη ∆ηµοτική Κοινότητα 

Λιµένος Χερσονήσου για 

περαιτέρω διευκρινήσεις. 

3. 

Λήψη απόφασης για την οριστική σφράγιση 

του παιδότοπου εντός της επιχείρησης µε το 

δ.τ. «DINOSAURIA PARK» ιδιοκτησίας της 

εταιρείας ΦΙΛΟΘΕΗ Α.Ε. µε εκπρόσωπο τον 

Πλευράκη Μιχαήλ εντός της Πρώην 

Αµερικανικής Βάσης του ∆ήµου µας. 

85 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

σφράγιση του παιδότοπου. 

4. 

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. 

86 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας. 
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5. 

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. 

87 

Εγκρίνεται Κατά πλειοψηφία η µη 

ανάκληση της άδειας και η 

χορήγηση προθεσµίας τριάντα (30) 

ηµερών για γνωµοδότηση της 

∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας . 

 

6. 

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. 

88 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας. 

7 

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. 

89 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας. 

8 

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. 

90 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας και η 

χορήγηση προθεσµίας τριάντα 

(30) ηµερών για ολοκλήρωση της 

διαδικασίας έκδοση νέας άδειας 

λειτουργίας. 

 

9 

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. 

91 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας. 



3 

 

10 

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. 

92 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας και η 

χορήγηση προθεσµίας τριάντα 

(30) ηµερών για ολοκλήρωση της 

διαδικασίας έκδοση νέας άδειας 

λειτουργίας. 

 

11 

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. 

93 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας και η 

χορήγηση προθεσµίας τριάντα 

(30) ηµερών για ολοκλήρωση της 

διαδικασίας έκδοση νέας άδειας 

λειτουργίας. 

 

12 

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. 

94 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας. 

13 

Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για 

χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ 

(ΚΑΦΕΝΕΙΟ), στην κα.ΚΑΡΚΑΝΑΚΗ 

ΜΑΡΙΑ, που βρίσκεται στην κεντρική 

Πλατεία του οικισµού Γωνιών (έναντι 

εκκλησίας), της Τ.Κ. Γωνιών Πεδιάδος του 

∆ήµου µας. 

95 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η χορήγηση 

προέγκρισης ως η εισήγηση  

14 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την ανάκληση ή µη της υπ’ αρ. 

192/21892/02-08-2011 και µε 

Α∆Α:4Α5ΝΩΗΜ-Ξ1Φ άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας «καφετέρια-µπαρ», µε δ.τ. «BIG 

BEN», ιδιοκτησίας του κ. ΛΥΡΑΚΗ ΙΩΝΝΗ, 

που βρίσκεται στην οδό Ματθ.Ζαχαριάδη, 

στη ∆.Κ.Μαλίων του ∆ήµου µας.. 

96 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας. 
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15 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την ανάκληση της µε αριθ. 97/7015/27-04-

2015 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της 

επιχείρησης «µπαρ», µε δ.τ. «EL 

PARADISO» ιδιοκτησίας της εταιρείας 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε 

νόµιµο εκπρόσωπο τον κ.ΣΑΒΒΑΚΗ 

ΙΩΑΝΝΗ, στην οδό Αγ.Παρασκευής αρ.83 

στην ∆Κ Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας και 

λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

97 

Εγκρίνεται Κατά πλειοψηφία η  

µη ανάκληση της άδειας και η 

χορήγηση προθεσµίας τριάντα 

(30) ηµερών για έκδοση άδειας 

χρήσης µουσικών οργάνων. 

 

16 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την επιβολή ή µη προστίµου 10.000€ λόγω 

λειτουργίας παιδότοπου εντός του 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-

ΠΙΤΣΑΡΙΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ 

ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ 

(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) ΜΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ 

ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟ», µε δ.τ. «ΤΡΙΤΩΝΑΣ» 

ιδιοκτησίας του κ.ΚΑΛΟΥ∆Η ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, 

στον οικισµό Ανάληψης του ∆ήµου µας. 

98 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη επιβολή 

προστίµου. 

17 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την ανάκληση ή µη της αριθ. 226/15-12-1999 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 

«ταβέρνα-σνακ µπαρ θερινής περιόδου», µε 

την επωνυµία «ΓΟΡΓΟΝΑ», ιδιοκτησίας του 

κ. ΚΑΜΝΑΚΗ ΙΩΣΗΦ, στην οδό 

Θεµιστοκλέους (περιοχή ∆ράπανος), στο 

Λιµ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτής. 

 
Αναβάλλεται για την επόµενη 

συνεδρίαση. 

18 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την ανάκληση της µε αριθ. 93/11373/29-04-

2014 και µε Α∆Α:ΒΙ0ΡΩΗΜ-ΗΓΕ άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας και κατ’ επέκταση 

και  της µε αρ. 257/24427/12-09-2014 και µε 

Α∆Α:Ω5ΕΧΩΗΜ-ΖΛΖ άδειας λειτουργίας 

µουσικών οργάνων που κατέχει, της 

επιχείρησης «σνακ µπαρ», µε δ.τ. 

«SLAINTE» ιδιοκτησίας της κ.ΣΤΑΥΡΑΚΗ 

ΣΟΦΙΑΣ, στην οδό Σωκράτους αρ.2 στον 

οικισµό Σταλίδας της ∆.Κ.Μοχού του ∆ήµου 

µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

99 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας. 
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19 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 

250/23705/04-09-2014 και µε 

Α∆Α:67ΒΧΩΗΜ-ΣΓ8 άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια - µπαρ», 

µε την επωνυµία «CAMEO» ιδιοκτησίας του 

κ. DOGAR MUSTAFA, στην οδό Τυλιανάκη 

3 στην ∆Κ Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας 

και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

100 

Εγκρίνεται Κατά πλειοψηφία η µη 

ανάκληση της άδειας και η 

χορήγηση προθεσµίας τριάντα 

(30) ηµερών για έκδοση άδειας 

µουσικών οργάνων. 

 

20 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την ανάκληση ή µη της αριθ. 712/4124/1-

γ΄/30-06-1982 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

επιχείρησης «εστιατόριο», µε την επωνυµία 

«ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ», ιδιοκτησίας της εταιρείας 

ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε, µε νόµιµο 

εκπρόσωπο τον κ. ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, 

στην οδό 25ης Μαρτίου, στο Λιµ. 

Χερσονήσου της ∆Κ Λιµ. Χερσονήσου του 

∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 

αυτής. 

 
Αναβάλλεται για την επόµενη 

συνεδρίαση. 

21 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την ανάκληση ή µη της υπ’αρ. 1020/6457/18-

γ/03-09-1992 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

«σνακ µπαρ», µε δ.τ. «HOLLYWOOD» 

ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ Ε.Ε.Ε. µε νόµιµο εκπρόσωπο 

τον κ.Κριτσωτάκη Νικόλαο, που βρίσκεται 

επί της οδού Αγ.Παρασκευής αρ.37-39 στο 

Λιµ.Χερσονήσου της ∆.Κ. Λιµ.Χερσονήσου 

του ∆ήµου µας. 

101 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας και η 

χορήγηση προθεσµίας τριάντα 

(30) ηµερών για έκδοση πρόσθετης 

πράξης τραπεζοκαθισµάτων. 

 

22 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την ανάκληση 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. 

102 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας και η 

χορήγηση προθεσµίας τριάντα 

(30) ηµερών για έκδοση άδειας 

µουσικών οργάνων 

23 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 

712/4642/1γ/10-02-1984 άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας επιχείρησης «εστιατόριο θερινής 

περιόδου», µε την επωνυµία 

«ΤΑΡΑΝΤΕΛΑ» ιδιοκτησίας του κ. 

ΜΟΣΧΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στην οδό Ελ. 

Βενιζέλου 244 στο Λιµ. Χερσονήσου του 

∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 

αυτής. 

103 

Εγκρίνεται Κατά πλειοψηφία η µη 

ανάκληση της άδειας και η 

χορήγηση προθεσµίας τριάντα 

(30) ηµερών για έκδοση άδειας 

µουσικών οργάνων 
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24 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την ανάκληση ή µη της αριθ. 183/14612/04-

06-2013 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

επιχείρησης «εστιατόριο - πιτσαρία», µε την 

επωνυµία «STARLIGHT», ιδιοκτησίας της 

κας ΛΑΓΟΥ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ, στην οδό Αγ. 

Παρασκευής 87, στο Λιµ. Χερσονήσου της 

∆Κ Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και 

λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

104 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας και η 

χορήγηση προθεσµίας τριάντα 

(30) ηµερών για έκδοση πρόσθετης 

πράξης τραπεζοκαθισµάτων. 

 

25 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την ανάκληση ή µη της υπ’αρ. 80/11970/08-

05-2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

επιχείρησης «ταβέρνα», µε δ.τ. 

«ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ» ιδιοκτησίας του 

κ.ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που 

βρίσκεται στην οδό 25ης Μαρτίου στο 

Λιµ.Χερσονήσου, της ∆.Κ. Λιµ.Χερσονήσου 

του ∆ήµου µας. 

105 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας και η 

χορήγηση προθεσµίας τριάντα 

(30) ηµερών για έκδοση πρόσθετης 

πράξης τραπεζοκαθισµάτων. 

 

26 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την ανάκληση ή µη της αριθµ. 01/08/03-01-

2005 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

«καφετέρια µπαρ», µε δ.τ. “BLISS”, 

ιδιοκτησίας του κ. ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΞΙΩΤΗ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, στην οδό Αγ.Ιωάννη 22 στον 

οικισµό Σταλίδας στην ∆Κ Μοχού του ∆ήµου 

µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

106 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η ανάκληση 

της άδειας ως η εισήγηση. 

27 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την ανάκληση της µε αρ. 1020/3861/2-γ/01-

07-1988 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

«ταβέρνα», µε δ.τ. «ΑΣΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας 

του κ.ΠΛΕΥΡΑΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ, στις Κάτω 

Γούβες του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 

σφράγισης αυτού. 

107 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας. 

 

28 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 39/6981/08-

11-2001 (όπεν µπαρ µε δ.τ. KING’S CROSS) 

ιδιοκτησίας της εταιρείας µε την επωνυµία 

ΠΛΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (πρώην 

επωνυµία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΟΥΜΗΣ & ΥΙΟΙ 

ΟΕ) µε εκπρόσωπο τον κ. ΠΛΟΥΜΗ 

ΙΩΑΝΝΗ, στην οδό ∆ηµοκρατίας 82 στην 

∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτής. 

108 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η ανάκληση 

της άδειας ως η εισήγηση. 
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29 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την οριστική παύση ή µη λειτουργίας 

επιχείρησης «εργαστήριο δερµατοστιξίας» η 

οποία λειτουργεί µε την µε αρ. πρωτ. 

14597/16-07-2015 βεβαίωση υποβολής 

γνωστοποίησης, ιδιοκτησίας της εταιρείας 

FUNKY FISH Μ.Ε.Π.Ε. µε νόµιµη 

εκπρόσωπο την κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗ 

ΑΘΗΝΑ, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 144 στο 

Λιµ. Χερσονήσου, στην ∆Κ Λιµ. 

Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτής. 

109 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η οριστική 

παύση λειτουργίας της επιχείρησης 

ως η εισήγηση. 

30 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την οριστική σφράγιση ή µη του παιδότοπου, 

µε δ.τ. «ARION», ιδιοκτησίας του κ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην 

περιοχή Μαγκαφά στην Άνω Χερσόνησο του 

∆ήµου µας. 

 
Αναβάλλεται για την επόµενη 

συνεδρίαση. 

31 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για 

την ανάκληση ή µη της µε αριθµ. 22/5883/10-

08-2010 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της 

επιχείρησης «εστιατόριο καφετέρια µπαρ», µε 

δ.τ. «UNION JACK» ιδιοκτησίας του 

κ.ΤΖΩΡΤΖΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ, στην οδό 

Ματθαίου Ζαχαριάδη στην ∆Κ Μαλίων του 

∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης 

αυτής. 

110 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας ως η 

εισήγηση. 

 

 

         Ο Πρόεδρος  

       Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

                                  Πετράκης Εµµανουήλ 


