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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ          Γούρνες   23-8-2012 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθµός πρωτ. :  23363 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

Ταχ. ∆/ν ση : Γούρνες 

Τ..Κ.            :    700 14     

Τηλ.         : 2813 404645 

Αρµόδιος    : Αικ. Μανδαλάκη 

Fax           : 2813 - 404608. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 10η 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 28η του µηνός Αυγούστου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, 

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

διάταξης  : 

 

1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 15/960/16-5-2000 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος «καφενείο» µε δ.τ. «SECTOR 

ANTONIS BEACH» µε ιδιοκτήτη  τον Σχοιναράκη Αντώνιο στην Τ.Κ. 

Ελιάς του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

2. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 12/964/2002 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος «σνακ µπαρ – καφετέρια θερινής 

περιόδου» µε δ.τ. «ΛΙΘΟΣ» ιδιοκτησίας Φουντάκη Νικολάου, στην 

κεντρική πλατεία του οικισµού Μοχού, στη ∆.Κ. Μοχού του ∆ήµου µας 

και λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

 

                            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 
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3. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 18/8278/2007 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος «καφέ µπαρ» ιδιοκτησίας της 

εταιρείας INTERHOME A.E. και εκπρόσωπο την κα Μουδατσάκη Μαρία 

στην οδό Ποσειδώνος και Αριάδνης στη ∆.Κ. Γουβών του ∆ήµου µας και 

λήψη απόφασης σφράγισης αυτού.  

4. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 08/4859/2012 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος «αναψυκτήριο καφετέρια µπαρ» 

µε δ.τ. «LA ROCCA» ιδιοκτησίας Χατζάκη Εµµανουήλ, στην οδό Ούλαφ 

Πάλµε 4 στον οικισµό Σταλίδας στην ∆.Κ. Μοχού του ∆ήµου µας και 

λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

5. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 44/3513/2010 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος «καφετέρεια – ψυχαγωγικά 

τεχνικά παίγνια» ιδιοκτησίας GEGA MARK, στην οδό Σπ. Κασσαβέτη 

στην ∆.Κ. Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 

σφράγισης αυτού. 

6. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 05/2214/2010 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος «καφέ µπαρ» µε δ.τ. « DWYERS» 

ιδιοκτησίας της εταιρείας KELLY & ΣΙΑ O.E. και εκπρόσωπο την 

KELLY NORIN EILEEN στην οδό Αγ. Ιωάννη στοι οικισµό Σταλίδας 

στη ∆.Κ. Μοχού του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

7. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 1020/4005/7γ/28-9-1987  

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος «εστιατόριο» µε δ.τ. 

«KIPOULI» ιδιοκτησίας Χερσονιωτάκη Ιωάννη στην οδό Κέννεντυ στην 

∆.Κ. Μαλίων του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτού. 

8. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθµ. 164/8649/2008 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος «καφετέρια - εστιατόριο» µε δ.τ. 

«ΚΥΜΑΤΑ» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και 

εκπρόσωπο τον Λιόντο Χρήστο στην οδό Αγίας Παρασκευής 55 στη ∆.Κ. 

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

9. Επανεξέταση αίτησης για την χορήγηση άδειας επίστρωσης τµήµατος 

παραλιακής οδού στον οικισµό Ανάληψη. 

10. Περί συζητήσεως και λήψης κανονιστικής απόφασης για τους όρους και 

τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος εκµίσθωσης 

µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων στην περιφέρεια του ∆ήµου Χερσονήσου 

καθώς και τη χορήγηση σύµφωνης γνώµης για την εγκατάσταση 

επιχείρησης δίτροχων και τετράτροχων µοτοποδηλάτων άνω των 50 

κυβικών και καθορισµός ανώτατου επιτρεπόµενου αριθµού.   

   

           Ο Πρόεδρος επιτροπής  

              Ποιότητας Ζωής  

          Κων/νος Φιλιππάκης 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
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3. Τµήµα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

4. Γραφείο ∆ηµάρχου 

5. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Φ.4β 

2. Φ.48β  

3. Φ. Β3 

 

 

 

 

 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

Καα 

 

 

Κοκκινάκη Αικατερίνη 

 


