
Α/Α ΘΕΛΑ
ΑΠ.             

ΑΟΞΦ.
ΟΕΠΘΚΗΨΗ ΑΟΞΦΑΡΕΩΜ

1
ύληαμε εηήζηαο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο έηνπο 2016. 
39

Δγθξίλεηαη ομόθωνα.

Παραπομπή ζην Γ..  

2
Δμέηαζε αηηήκαηνο Κπξηαθήο Κξαζαλάθε πεξί 

κεηαηόπηζεο πεξηπηέξνπ ζέζε νηθηζκνύ Κ. Γνπβώλ.
40

Δγθξίλεηαη ομόθωνα.

Παραπομπή ζην Γ..  

3

Καθοπιζμόρ δημοηικών κοινοσπήζηων σώπων ζηοςρ 

οποίοςρ θα επιηπέπεηαι η ηοποθέηηζη ειδικά 

διαμοπθωμένων πλαιζίων για ηην πποβολή ςπαίθπιαρ 

διαθήμιζηρ.

41
Δγθξίλεηαη ομόθωνα.

Παραπομπή ζην Γ..  

4
Έθθξαζε γλώκεο γηα ηελ έγθξηζε ή κε δηαδξνκήο 

δσήιαηνπ νρήκαηνο ζηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο 

Υεξζνλήζνπ θαη Ληκέλνο Υεξζνλήζνπ.
42

Δγθξίλεηαη καηά πλειοψηθία.

Παραπομπή ζην Γ..  

5

Αλαζηξνθή κέξνπο ηεο εηζθνξάο από ρξήκα ζε γή 

γηα ηελ μελνδνρεηαθή κνλάδα «ATLANTICA 

CALDERA PALACE», πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκό 

Αλάιεςεο ηεο Γ.Κ. Υεξζνλήζνπ, ηνπ Γήκνπ καο.

43
Δγθξίλεηαη ομόθωνα.

Παραπομπή ζην Γ..  

6
Δμέηαζε αηηήκαηνο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο νδνύ Γ. 

εθέξε.
44

Δγθξίλεηαη ομόθωνα.

Παραπομπή ζην Γ..  

7

Δμέηαζε αηηήκαηνο εηαηξείαο «Κνπλάιεο Δκκ. – 

Κνύθνο Βαζ. Ο.Δ.» γηα αλάθιεζε ηεο ππ’ αξ. 16/2017 

πξνεγνύκελεο απόθαζεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 

Εσήο.

45
Δγθξίλεηαη ομόθωνα ε άξζε ηεο 

αλάθιεζεο ηεο άδεηαο. 

8
Δμέηαζε αηηήκαηνο θαο Παπαδάθε Καιιηόπεο γηα 

άξζε ηεο ππ’ αξ. 09/2017 πξνεγνύκελεο απόθαζεο 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο.
46

Δγθξίλεηαη ομόθωνα ε άξζε ηεο 

αλάθιεζεο ηεο άδεηαο.

9
Δμέηαζε αηηήκαηνο θαο Εεξβάθε Φσηεηλήο γηα άξζε 

ηεο ππ’ αξ. 08/2017 πξνεγνύκελεο απόθαζεο 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο.
47

Δγθξίλεηαη ομόθωνα ε άξζε ηεο 

αλάθιεζεο ηεο άδεηαο.

10

Υνξήγεζε ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο 

κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα  «ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ - 

ΜΠΑΡ», κε ηελ επσλπκία  «ΑΡΗΩΝ», ηδηνθηεζίαο ηεο 

εηαηξείαο «ΑΡΥΟΝΣΑΚΖ ΔΜΜ. & ΗΑ Ο.Δ.».

48
Δγθξίλεηαη ομόθωνα ε ρνξήγεζε 

παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο 

κνπζηθώλ νξγάλσλ σο ε εηζήγεζε

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γούρνες 07-04-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΗΛΕΠΗΡΘΑΡ ΔΘΑΑΝΗΡ

3o ΟΠΑΙΘΙΞ ΑΙΘΙΗΡ ΡΣΜΕΔΠΘΑΡΗΡ 

(Οέμπτη 06-04-2017)

ΕΟΘΠΞΟΗ ΟΞΘΞΗΑΡ ΖΩΗΡ   

ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
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11

Υνξήγεζε ή κε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο θαηαζηήκαηνο 

πγ. ελδηαθέξνληνο ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ, ζηελ θα 

ΣΑΜΒΑΚΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ, πνπ βξίζθεηαη ζην Κξάζη, 

ηεο Σ.Κ. Κξαζίνπ ηνπ Γήκνπ καο.

49
Δγθξίλεηαη ομόθωνα ε ρνξήγεζε 

πξνέγθξηζεο σο ε εηζήγεζε.

12

Υνξήγεζε ή κε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο θαηαζηήκαηνο 

πγ. ελδηαθέξνληνο Παληνπσιείν - Οπσξνπσιείν ζηελ 

θα ΔΛΑΗΑ ΥΡΗΣΗΝΑ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Δπηζθνπή, 

ηεο Σ.Κ. Δπηζθνπήο ηνπ Γήκνπ καο.

50
Δγθξίλεηαη ομόθωνα ε ρνξήγεζε 

πξνέγθξηζεο σο ε εηζήγεζε.

13

Πεξί κε αλάθιεζεο ηεο κε αξηζ. 103/6687/04-05-2015 

άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο «κπαξ», 

κε ηελ επσλπκία «HOF VAN HOLLAND» ηδηνθηεζίαο 

ηνπ θ. ΚΑΛΛΔΡΓΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ.

51
Δγθξίλεηαη ομόθωνα ε κε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο σο ε 

εηζήγεζε.

14

Πεξί κε αλάθιεζεο ηεο κε αξ. 125/4726/01-06-2009 

άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

«θαθεηέξηα - κπαξ», κε ηελ επσλπκία «CLUB CAFE», 

ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. ΜΠΑΚΗΡΣΕΖ ΗΩΑΝΝΖ.

52
Δγθξίλεηαη ομόθωνα ε κε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο σο ε 

εηζήγεζε.

15

Πεπί ανάκληζηρ ηηρ με απιθ. 102/12360/08-05-2014 

άδειαρ ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ επισείπηζηρ «κένηπο 

διαζκέδαζηρ με ζςγκπόηηζη μπαπ», με ηην επωνςμία 

“CENTRAL” (ππώην “SAFARI”), ιδιοκηηζίαρ ηηρ 

εηαιπείαρ ΝΗΚΖΦΟΡΑΚΖ Γ.- ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Υ. & 

ΗΑ Ο.Δ..

53
Δγθξίλεηαη ομόθωνα ε αλάθιεζε 

ηεο άδεηαο σο ε εηζήγεζε.

16

Πεπί ανάκληζηρ ηηρ με απιθ. 1327/20-04-1995, άδειαρ 

ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ επισείπηζηρ εζηιαηόπιο - 

οβελιζηήπιο με ηην επωνςμία “MYTHOS”, ιδιοκηηζίαρ 

ηος κ. ΕΔΡΒΑΚΖ ΣΗΣΟΤ.

54
Δγθξίλεηαη ομόθωνα ε κε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο.

17

Πεπί ανάκληζηρ ηηρ με απιθ. 69/10560/23-04-2012 

άδειαρ ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ επισείπηζηρ 

«καθεηέπια - ζνακ μπαπ», με ηην επωνςμία “FRESH”, 

ιδιοκηηζίαρ ηηρ εηαιπείαρ “ΚΑΡΝΖ Α.Δ.”.

55
Δγθξίλεηαη ομόθωνα ε κε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο.

18

Πεπί ανάκληζηρ ηηρ με απιθ. 190/21119/24-07-2012 

άδειαρ ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ επισείπηζηρ 

«καθεηέπια - μπαπ», με ηην επωνςμία “BIO BIO”, 

ιδιοκηηζίαρ ηος κ. ΣΟΤΜΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ.

56
Δγθξίλεηαη ομόθωνα ε αλάθιεζε 

ηεο άδεηαο σο ε εηζήγεζε.

19

Πεπί ανάκληζηρ ηηρ με απιθ. 18/30-01-1998 άδειαρ 

ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ και ηηρ με απ. ππωη. 

99/13513/22-05-2012 άδειαρ λειηοςπγίαρ μοςζικών 

οπγάνων επισείπηζηρ «καθεηέπια - ζνακ μπαπ - 

πιηζαπία», με ηην επωνςμία «ΚΑΠΑΚΗ», ιδιοκηηζίαρ 

ηος κ. ΒΑΡΓΗΑΚΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ.

57
Δγθξίλεηαη ομόθωνα ε κε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο.

20

Πεξί αλάθιεζεο ηεο κε αξηζ. 87/3498/30-04-2004 

άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

«παληνπσιείν – νπσξνπσιείν - θαηάζηεκα πώιεζεο 

εκθηαισκέλσλ πνηώλ», ηδηνθηεζίαο ηνπ θ.  

ΚΟΝΣΟΓΗΩΡΓΑΚΖ ΘΔΟΛΟΓΟΤ.

58
Δγθξίλεηαη ομόθωνα ε κε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο.
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21

Πεξί αλάθιεζεο ηεο κε αξηζ. 1020/7879/3-γ/17-05-

1994 άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

«ζλαθ κπαξ», κε ηελ επσλπκία “NO NAME”, 

ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. ΣΕΔΒΑΜΠΗΝΑ ΔΤΣΑΘΗΟΤ.

59
Δγθξίλεηαη ομόθωνα ε νξηζηηθή 

παύζε ηζρύνο ηεο άδεηαο σο ε 

εηζήγεζε.

22

Πεπί ανάκληζηρ ηηρ με απιθ. 92/6704/19-04-2016 

άδειαρ ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ επισείπηζηρ 

«καθενείο», με ηην επωνςμία “ΝΟΣΟ”, ιδιοκηηζίαρ 

ηος κ. ΚΑΛΟΜΟΗΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ.

60

Δγθξίλεηαη ομόθωνα ε κε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο θαη ε 

ρνξήγεζε πξνζεζκίαο δύο  (2) 

μηνών γηα επαλέιεγρν από ηε 

Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο.

23

Πεπί ανάκληζηρ ηηρ με απιθ. 137/7000/31-07-2009 

άδειαρ ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ επισείπηζηρ 

«καθεηέπια», με ηην επωνςμία “CASA NOSTRA”, 

ιδιοκηηζίαρ ηος κ. ΠΑΡΛΑΜΑ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ.

61
Δγθξίλεηαη ομόθωνα ε κε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο.

24

Πεπί ανάκληζηρ ηηρ με απιθ. 48/3836/04-03-2016 

άδειαρ ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ επισείπηζηρ «καθενείο 

με πποζθοπά ςπηπεζιών διαδικηύος», με ηην 

επωνςμία “ΝΔΟΝ”, ιδιοκηηζίαρ ηος κ. ΜΑΚΡΑΚΖ 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ.

62
Δγθξίλεηαη ομόθωνα ε κε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο.

25

Πεπί ανάκληζηρ ηηρ με απ. ππωη. 193/12603/07-07-

2016 απόθαζηρ εκμίζθωζηρ δικαιώμαηορ 

εκμεηάλλεςζηρ πεπιπηέπος, η οποία έσει εκδοθεί ζηο 

όνομα ηος κ. ΛΑΡΔΝΣΕΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ.

63

Δγθξίλεηαη ομόθωνα ε κε 

αλάθιεζε ηεο απόθαζεο 

εθκίζζσζεο δηθαηώκαηνο 

εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ.

26

Πεπί ανάκληζηρ ηηρ με απιθ. 145/15458/06-06-2014 

άδειαρ ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ επισείπηζηρ «μπαπ», 

με ηην επωνςμία “LE CAMPARE”, ιδιοκηηζίαρ ηηρ 

εηαιπείαρ “ΠΟΣΟΑΝΑΦΤΥΖ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΗΚΔ”.

64

Δγθξίλεηαη ομόθωνα ε κε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο θαη ε 

ρνξήγεζε πξνζεζκίαο ζαράνηα  

(40) ημερών γηα νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο έθδνζεο λέαο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο.

27

Πεπί ανάκληζηρ ηηρ με απιθ. 90/3509/13-10-1997 

άδειαρ ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ επισείπηζηρ 

«εζηιαηόπιο», με ηην επωνςμία «ΚΑΛΔΜΑ», 

ιδιοκηηζίαρ ηος κ. ΠΔΓΚΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ.

65

Δγθξίλεηαη ομόθωνα ε κε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο κέρξηο όηνπ λα 

καο απαληήζε ε Γ/λζε Γεκόζηαο 

Τγείαο.

28

Πεπί ανάκληζηρ ηηρ με απιθ. 158/13087/21-05-2013 

άδειαρ ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ επισείπηζηρ «ζνακ 

μπαπ», με ηην επωνςμία “ΣΕΟΝΖ”, ιδιοκηηζίαρ ηος 

κ. ΡΗΣΕΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ.

66
Δγθξίλεηαη ομόθωνα ε κε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο.

29

Πεπί ανάκληζηρ ή μη ηηρ με απιθ. 290/21366/19-10-

2015 άδειαρ ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ επισείπηζηρ 

«πανηοπωλείο - εζηιαηόπιο», με ηην επωνςμία “ΟΓΟ 

ΔΛΛΖΝΧΝ”, ιδιοκηηζίαρ ηος κ. ΚΟΣΑΡΗΓΖ 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ. 

67

Δγθξίλεηαη ομόθωνα ε κε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο πξνθεηκέλνπ 

λα γίλεη επαλέιεγρνο από ηελ Γ/λζε 

Γεκόζηαο Τγείαο.

30

Πεπί ανάκληζηρ ηηρ με απιθ. 56/9502/09-04-2012 

άδειαρ ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ και ηηρ με απ. 

79/6114/07-04-2015 ππόζθεηηρ ππάξηρ 

πποζδιοπιζμού εξςπηπεηούμενων αηόμων 

επισείπηζηρ «οβελιζηήπιο», ιδιοκηηζίαρ ηηρ καρ  

ΛΟΤΚΑΚΖ ΚΤΡΗΑΚΖ.

ΑΟΞΡΣΠΕΑΘ
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31

Πεπί ανάκληζηρ ηηρ με απ. 3/1788/2000/06-02-2001 

άδειαρ ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ επισείπηζηρ «ηαβέπνα - 

καθεηέπια», ιδιοκηηζίαρ ηηρ καρ ΠΑΠΑΓΑΚΖ 

ΑΝΓΡΟΝΗΚΖ.

68
Δγθξίλεηαη ομόθωνα ε αλάθιεζε 

ηεο άδεηαο σο ε εηζήγεζε.

32

Πεπί ανάκληζηρ ηηρ με απιθ. 155/11656/15-06-2015 

άδειαρ ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ επισείπηζηρ «μπαπ», 

με ηην επωνςμία “SENSASION”, ιδιοκηηζίαρ ηος κ. 

ΚΑΝΣΕΔΛΖ ΑΝΣΧΝΗΟΤ.

69

Δγθξίλεηαη ομόθωνα ε κε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο θαη ε 

ρνξήγεζε πξνζεζκίαο δύο  (2) 

μηνών γηα επαλέιεγρν από ηε 

Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο.

33

Πεπί ανάκληζηρ ηηρ με απιθ. 220/18334/03-07-2013 

άδειαρ ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ επισείπηζηρ 

«καθεηέπια - μπαπ», με ηην επωνςμία “MOJITO”, 

ιδιοκηηζίαρ ηος κ. ΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ.

70
Δγθξίλεηαη ομόθωνα ε κε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο.

                          Ο Πρόεδρος  

 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

           Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος 
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