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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                 Γούρνες 25-07-2016 

9o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

(Πέµπτη 14-07-2016) 

Α/Α ΘΕΜΑ 
ΑΡΙΘ. 

ΑΠ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 
Εξέταση αιτήµατος για τη χορήγηση 

άδειας ζωήλατου οχήµατος. 141 

Κατά πλειοψηφία το Σώµα 

παραπέµπει το θέµα στις ∆.Κ. 

Μαλιών & Μοχού προκειµένου να 

εκφράσουν εκ νέου τις απόψεις 

τους λαµβάνοντας υπόψη τους τις 

σχετικές γνωµοδοτήσεις από το 

Αστυνοµικό Τµήµα Χερσονήσου 

και την ∆/νση Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Κρήτης. 

2 

Έκφραση γνώµης για τη διαµόρφωση 
τµήµατος της πλατείας Αγίου Βασιλείου 

στον οικισµό Κουτουλουφαρίου της 
∆.Κ. Λιµένος Χερσονήσου. 

142 

Οµόφωνα το Σώµα γνωµοδοτεί 

αρνητικά και παραπέµπει  το θέµα 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

3 

Περί συζήτησης και λήψης απόφασης 
για χορήγηση ή µη προέγκρισης 

ίδρυσης καταστήµατος υγ. 
ενδιαφέροντος  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 
(ζεστής και κρύας κουζίνας) 

(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ), 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και 
κρύας κουζίνας) (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) 
στον κ.ΚΟΚΚΙΝΙ∆Η ΜΥΡΩΝΑ,  που 

βρίσκεται στο Βαθειανό Κάµπο, της Τ.Κ. 
Κάτω Βάθειας του ∆ήµου µας. 

143 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η χορήγηση 

προέγκρισης ως η εισήγηση. 

4 

Περί συζήτησης και λήψης απόφασης 
για χορήγηση ή µη προέγκρισης 

ίδρυσης καταστήµατος υγ. 
ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 
κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονοµικής 

∆ιάταξης αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/12 
(ΦΕΚ 2718 ΄Β/8-10-2012),  

(ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) στoν κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ 
∆ΑΜΙΑΝΟ, που βρίσκεται στο Αβδού, 

της Τ.Κ. Αβδού του ∆ήµου µας. 

144 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η χορήγηση 

προέγκρισης ως η εισήγηση. 
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5 

Περί συζήτησης και λήψης απόφασης 
χορήγησης ή µη παράτασης 

ωραρίου λειτουργίας µουσικών 
οργάνων στο κατάστηµα 

(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ) µε την 
επωνυµία “ΒΙΟ BIO”, ιδιοκτησίας του 

κ. ΤΣΟΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, που 
βρίσκεται στην οδό Αγ.Παρασκευής 

119, στο Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

145 

Εγκρίνεται Κατά Πλειοψηφία η 

χορήγηση παράτασης ωραρίου 

λειτουργίας µουσικών οργάνων.   

6 

Περί συζήτησης και λήψης απόφασης 
χορήγησης  ή µη παράτασης 

ωραρίου λειτουργίας µουσικών 
οργάνων στο κατάστηµα 

(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) 
µε την επωνυµία “ΒΙΟ BIO MTV 

PLUS”, ιδιοκτησίας του κ.ΤΣΟΥΜΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, που βρίσκεται στην οδό 

Αγ.Παρασκευής 117, στο 
Λιµ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

146 

Εγκρίνεται Κατά πλειοψηφία η 

χορήγηση παράτασης ωραρίου 

λειτουργίας µουσικών οργάνων.   

7 

Περί συζητήσεως και λήψης 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. 

 Αποσύρεται  

8 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 
59/9686/10-04-2012 και µε Α∆Α: 
Β4Ω0ΩΗΜ-6ΧΚ άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια – 
µπαρ – σνακ µπαρ», µε την επωνυµία 

“THE ALCHIMIST”, ιδιοκτησίας του κ. 
ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην οδό 
Αγ. Βασιλείου 58, στο Κουτουλουφάρι 

της ∆Κ Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας 
και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

147 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας. 

9 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της αριθ. 

22/3715/26-06-2001 άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας επιχείρησης «κέντρο 

διασκέδασης µε συγκρότηση 
µπαρ», µε την επωνυµία «MALIBU» 
ιδιοκτησίας της κας ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ 
ΦΩΤΕΙΝΗΣ, που βρίσκεται στην οδό 

∆ηµοκρατίας 89 στα Μάλια της ∆Κ 
Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτής. 

148 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η ανάκληση 

της άδειας ως η εισήγηση.  
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10 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 
13/2006/09-03-2009 άδειας ίδρυσης 

και λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

«ταβέρνα», µε την επωνυµία 
“ΑΣΤΕΡΙΑΣ”, ιδιοκτησίας της κας 
ΠΛΑΤΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, στον 

οικισµό Ανάληψης του ∆ήµου µας και 
λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

149 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας και η 

χορήγηση προθεσµίας δύο  (2) 

µηνών για έκδοση νέας άδειας 

λειτουργίας. 

 

11 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη των µε αριθ. 
285/28406/11-10-2012, µε Α∆Α: 

Β436ΩΗΜ-Φ3Ψ (εστιατόριο-
πιτσαρία) και 286/28411/11-10-2012, 
µε Α∆Α: Β436ΩΗΜ-40Μ (καφετέρια-

όπεν µπαρ) αδειών ίδρυσης και 
λειτουργίας επιχείρησης, µε την 

επωνυµία “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 Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας 
και λήψη απόφασης σφράγισης αυτών. 

150 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας. 

12 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 
103/6687/04-05-2015 και µε Α∆Α: 
ΩΜΝΦΩΗΜ-Σ03 άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας επιχείρησης «µπαρ», µε 
την επωνυµία «HOF VAN HOLLAND» 

ιδιοκτησίας του κ. ΚΑΛΛΕΡΓΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, που βρίσκεται στη 

συµβολή των οδών Σανουδάκη και Αγ. 
Παρασκευής, στο Λιµ. Χερσονήσου του 

∆ήµου µας και λήψη απόφασης 
σφράγισης αυτής. 

151 

Εγκρίνεται Κατά πλειοψηφία η µη 

ανάκληση της άδειας και η 

χορήγηση προθεσµίας δύο (2) 

µηνών για έκδοση άδειας χρήσης 

µουσικών οργάνων. 

 

13 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 

151/11058/12-06-2015 άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας επιχείρησης 

«εστιατόριο-καφετέρια έως 50 
άτοµα», µε την επωνυµία “SOPATO”, 

ιδιοκτησίας του κ. ΤΣΙΧΛΗ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, που βρίσκεται στην οδό 
Παύλου Μελά 7, στα Μάλια της ∆.Κ 
Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτής. 

152 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας και η 

χορήγηση προθεσµίας δύο  (2) 

µηνών για έκδοση νέας άδειας 

λειτουργίας. 
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14 

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 κας 

MANJAVIDJE NANI,  στον οικισµό 
Χερσονήσου στην ∆Κ Χερσονήσου του 

∆ήµου µας και λήψη απόφασης 
σφράγισης αυτής. 

153 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας και η 

χορήγηση προθεσµίας ενός (1) 

µήνα προκειµένου να µας 

απαντήσει η ∆/νση ∆ηµόσιας 

Υγείας. 

15 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της αριθ. 

48/1065/11-02-2002 άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας επιχείρησης 

«εστιατόριο-καφετέρια», µε την 
επωνυµία MELTEMI BEACH GARDEN 

ιδιοκτησίας του κ. ΣΤΑΘΑΚΗ 
ΜΑΤΘΑΙΟΥ, στην περιοχή Πλάκα στο 

Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 
απόφασης σφράγισης αυτής. 

154 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η οριστική 

παύση ισχύος της άδειας ως η 

εισήγηση. 

 

16 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 
1020/7776/1-γ/18-06-1993 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 

«καφετέρια - µπαρ», µε την 
επωνυµία «ΦΑΜΠΡΙΚΑ» ιδιοκτησίας 
του κ. ΚΟΣΜΑ∆ΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, που 
βρίσκεται στο Κουτουλουφάρι της ∆Κ 
Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και 
λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

155 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας και η 

χορήγηση προθεσµίας δύο  (2) 

µηνών για έκδοση νέας άδειας 

λειτουργίας. 

17 

Περί συζητήσεως και λήψης 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. 

156 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας. 

 

18 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 
19/2578/08-05-2003 άδειας ίδρυσης 

και λειτουργίας επιχείρησης 
«εστιατόριο», µε την επωνυµία 

«CHINA TOWN», ιδιοκτησίας του κ. 
ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, που 

βρίσκεται στην οδό Ματθ. Ζαχαριάδη 
38, στα Μάλια της ∆Κ Μαλίων του 
∆ήµου µας και λήψη απόφασης 

σφράγισης αυτής. 

157 

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. 
164/16524/19-06-2014 και µε Α∆Α: 
7ΖΤ3ΩΗΜ-ΨΤΡ άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας επιχείρησης «εστιατόριο 
σνακ µπαρ θερινής περιόδου», µε 

την επωνυµία «ΝΗΡΕΑΣ», ιδιοκτησίας 
της κας SIGANOS DIJANA,  στον 

οικισµό Ανάληψης του ∆ήµου µας και 
λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

 
Αποσύρεται 
 

20 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 
90/3509/13-10-1997 άδειας ίδρυσης 

και λειτουργίας επιχείρησης 
«εστιατόριο», µε την επωνυµία 
«ΚΑΛΕΣΜΑ», ιδιοκτησίας του κ. 

ΣΠΕΓΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, που βρίσκεται 
στην οδό Οµήρου 8, στα Μάλια της ∆Κ 

Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη 
απόφασης σφράγισης αυτής. 

158 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας και η 

χορήγηση προθεσµίας δύο  (2) 

µηνών για έκδοση νέας άδειας 

λειτουργίας. 

21 

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. 

 
Αποσύρεται 

 

22 

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. 

159 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας µέχρις ότου 

να µας απαντήσει η ∆/νση 

∆ηµόσιας Υγείας. 

23 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αρ. 

12/1113/11-02-2008 άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας του καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
«ψητοπωλείο», µε δ.τ. «CHIPPY’S» 

ιδιοκτησίας του κ. AZMANOV 
MARIYAN, στην οδό Αγ. Ιωάννη 41, 
στον οικισµό Σταλίδας του ∆ήµου µας. 

160 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας ως η 

εισήγηση. 
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24 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 
20/2821/16-05-2002 άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας επιχείρησης «µπαρ», 

µε την επωνυµία “CORKERS”, 
ιδιοκτησίας της εταιρείας ΓΙΑΝΝΗΣ & 

ΣΠΥΡΟΣ ΙΣΣΑΡΗΣ ΟΕ, µε νόµιµο 
εκπρόσωπο τον κ. ΙΣΣΑΡΗ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, στην οδό ∆ηµοκρατίας 
στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας και 
λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

161 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας ως η 

εισήγηση. 

25 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 
09/2882/27-04-2010 άδειας ίδρυσης 

και λειτουργίας επιχείρησης 
«καφετέρια - µπαρ» µε την επωνυµία 

“BAR ONE”, ιδιοκτησίας του κ. 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, στην οδό 

∆ηµοκρατίας 47 στα Μάλια της ∆Κ 
Μαλίων του ∆ήµου µας. 

162 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας ως η 

εισήγηση. 

 

26 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την 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 την επωνυµία “BIO BIO”, 

ιδιοκτησίας του κ. ΤΣΟΥΜΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, στην οδό Αγ. 

Παρασκευής 119, στο Λιµ. Χερσονήσου 
της ∆Κ Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

163 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας ως η 

εισήγηση. 

27 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την παύση ισχύος της µε αριθ. 

301/30106/30-10-2012 άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας της επιχείρησης 

«καφετέρια», µε την επωνυµία 
«ΑΘΙΒΟΛΗ» ιδιοκτησίας του κ. 

ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που 
βρίσκεται στη ∆Κ Μοχού του ∆ήµου µας 

164 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η παύση 

ισχύος της άδειας ως η εισήγηση. 

28 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την οριστική παύση ισχύος της µε 
αρ 1020/4161/5γ/11-06-1987 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος 

«καφετέρια θερινής περιόδου», µε 
την επωνυµία “KIOSKI”, πρώην 

ιδιοκτησίας του κ. ∆ΑΝΕΛΛΗ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
και νυν ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΦΟΙ 
∆ΑΝΕΛΛΗ ΟΕ, µε εκπρόσωπο τον κ. 
∆ΑΝΕΛΛΗ ΑΝ∆ΡΕΑ, στην οδό 25ης 
Μαρτίου 6 στο Λιµ. Χερσονήσου του 

∆ήµου µας. 

165 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η οριστική 

παύση ισχύος της άδειας ως η 

εισήγηση. 
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29 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την παύση ισχύος της µε αριθ. 

67/9638/16-09-2010 άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας της επιχείρησης «σνακ 
µπαρ µε σκεύη µιας χρήσεως», µε 

την επωνυµία «QUICK BITE» 
ιδιοκτησίας της εταιρείας 

ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ & ΣΙΑ ΕΕ, µε 
εκπρόσωπο τον κ. ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στην οδό Αγ. 
Παρασκευής 113, στη ∆Κ Λιµ. 
Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

166 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η παύση 

ισχύος της άδειας ως η εισήγηση. 

 

 

            Ο Πρόεδρος  

       Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

 

                                  Πετράκης Εµµανουήλ 


