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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 7η 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 13η  του µηνός Ιουνίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, 

για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης  : 

 

1. Περί κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στο παραλιακό µέτωπο Λιµ. 

Χερσονήσου. 

2. Ανάκληση της αρίθµ. 48/1259/14-2-2001 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήµατος «καφετέρια – µπαρ», µε δ.τ. «TIGER» µε ιδιοκτήτη την 

εταιρεία Αµπατζής Ηλίας & Σια ΟΕ και εκπρόσωπο τον Αµπατζή Ηλία, 

στην οδό Αγ. Παρασκευής 97 στη ∆. Κ.  Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας 

και λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

3. Ανάκληση της αρίθµ. 1020/7320/25 – γ/22-3-1984 άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήµατος «καφετέρια – µπαρ», µε δ.τ. «EL 

PARADISO» µε ιδιοκτήτη την εταιρεία Γ. Αντωνακάκη – Σαββάκη ΟΕ 

και εκπρόσωπο την Αντωνακάκη Γεωργία, στην οδό Αγ. Παρασκευής 83 

                            Προς  : 

Τακτικά µέλη 
1. Βουράκη Ιωάννη 

2. Ζερβάκη Ιωάννα 

3. Σταυρουλάκη Νικόλαο 

4. Αργυράκη Νικόλαο 

5. Καλαϊτζάκη Εµµανουήλ 

6. Χατζηπαναγιώτη Αντώνιο 

 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Ζαχαριουδάκη Ιωάννη 

2. Κατσαµποξάκη Σπυρίδων 

3. Μπαγουράκη Γεώργιο 

4. Μουντράκη Ιωάννη 

5. Χατζάκη Ευάγγελο 

 

Κοινοποίηση   : κ. ∆ήµαρχο 
 



στη ∆. Κ.  Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 

σφράγισης αυτού. 

4. Ανάκληση της αρίθµ. 1020/7973/1–γ/1994 άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήµατος «µπαρ», µε δ.τ. «STATUS» µε ιδιοκτήτη τον 

Καλαντζή Τοµολέοντα, στην οδό Αγ. Παρασκευής 47 στη ∆. Κ.  Λ. 

Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

5. Ανάκληση της αρίθµ. 172/8873/2008 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήµατος «υπαίθριο µπαρ», µε ιδιοκτήτη την εταιρεία Σαπουνάκης 

Παντελής ΑΕ και εκπρόσωπο τον Σαπουνάκη Παντελή, εντός των 

εγκαταστάσεων της επιχείρησης µε διακριτικό τίτλο ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ 

ΑΣΤΕΡΙ  ΑΕ ή STAR BEACH ΑΕ στην οδό Θεµιστοκλέους 5 στη ∆Κ 

Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

6. Ανάκληση της αρίθµ. 173/8874/2008 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήµατος «εστιατορίου πιτσαρίας», µε ιδιοκτήτη την εταιρεία 

Σαπουνάκης Παντελής ΑΕ και εκπρόσωπο τον Σαπουνάκη Παντελή, 

εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης µε διακριτικό τίτλο 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ  ΑΕ ή STAR BEACH ΑΕ στην οδό 

Θεµιστοκλέους 5 στη ∆Κ Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτού. 

7. Ανάκληση της αρίθµ. 164/9536/2006 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήµατος «µπαρ», µε δ.τ. «ZONA CLUB» µε ιδιοκτήτη τον 

Σκανδαλάκη Νικόλαο, στην οδό Αγ. Παρασκευής 125 στη ∆. Κ.  Λ. 

Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

8. Ανάκληση της αρίθµ. 12/4187/2010 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήµατος «καφετέρια», µε δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ» µε ιδιοκτήτη τον 

Χαλκιαδάκη Ιωάννη, στην οδό ∆ηµοκρατίας 26 στη ∆. Κ. Μαλίων του 

∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

9. Ανάκληση της αρίθµ. 12/1268/11-2-2005 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήµατος «µπαρ εστιατόριο», µε δ.τ. «TEMPLE» µε ιδιοκτήτη τον 

Χατζηµάρκο Χρήστο, στην οδό Αγ. Παρασκευής 49 στη ∆. Κ. Λ. 

Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

10. Περί συζητήσεως και λήψη απόφασης για τις εισηγήσεις της ∆/νσης 

∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Ηρακλείου στην 

αίτηση της εταιρείας Γ. Μαυρίδης & Σια ΟΕ µε εκπρόσωπο την Μαυρίδη 

Γεώργιο ιδιοκτήτη καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

«καφετέρια µπαρ» στην οδό Ελ. Βενιζέλου 72 στη ∆Κ Λ. Χερσονήσου 

του ∆ήµου µας η οποία αφορά ανάκληση απόφασης της ∆ηµαρχιακής 

Επιτροπής του πρώην ∆ήµου Χερσονήσου για την επιβολή διοικητικών 

κυρώσεων. 

   

        Ο Πρόεδρος επιτροπής  

             Ποιότητας Ζωής  

         Κων/νος Φιλιππάκης 

 



 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

3. Γραφείο ∆ηµάρχου 

4. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

1. Φ.4β 

2. Φ.48β  

3. Φ. Β3 

 

 

 

 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  

Καα 

 

 

Κοκκινάκη Αικατερίνη 


