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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 4η 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 14η του µηνός Απριλίου 2015, 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 αριθ. 09/3428/09-04-2008 άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «εστιατόριο σνακ µπαρ», µε δ.τ.
«MELODY» ιδιοκτησίας του κ.ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στον
οικισµό Κοκκίνη Χάνι του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης
αυτής.
2. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 04/831/08-02-2007 άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «µπαρ», µε δ.τ. «REFLEX»
ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΟΥΡΑΠΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΤΖΩΟΥΝΣ
ΠΩΛ ΟΕ µε εκπρόσωπο τον κ.ΚΟΥΡΑΠΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, στην οδό

Ματθαίου Ζαχαριάδη (Μεγάλο Ρυάκι) στην ∆Κ Μαλίων του ∆ήµου µας
και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής.
3. Λήψης απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 1020/3978/6-δ/15-03-1988
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «µπαρ», µε δ.τ. «PLAYERS»
ιδιοκτησίας του κ.ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΜΗΝΑ, στην οδό Αγ.Παρασκευής 2
στην ∆Κ Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης
αυτής.
4. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 164/9536/13-09-2006
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «µπαρ», µε δ.τ. ιδιοκτησίας
του κ.ΣΚΑΝ∆ΑΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στην οδό Αγ.Παρασκευής 125
στην ∆Κ Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου και λήψη απόφασης σφράγισης
αυτής.
5. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 165/9706/13-09-2006
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «µπαρ θερινής περιόδου», µε
δ.τ. ιδιοκτησίας του κ.ΣΚΑΝ∆ΑΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στην οδό Αγ.
Παρασκευής 125 στην ∆Κ Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη
απόφασης σφράγισης αυτής.
6. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της µε αριθ. 154/18052/25-06-2012
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια µπαρ σνακ
µπαρ», µε δ.τ. «BIO BIO MTV PLUS» ιδιοκτησίας του κ.ΤΣΟΥΜΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, στην οδό Αγ.Παρασκευής 117 στην ∆Κ Λ. ερσονήσου
του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής.
7. Χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ
ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (καφενείο) και
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
(ζεστής και κρύας κουζίνας) (εστιατόριο) στην κ. ΠΑΣΓΙΑΝΝΗ
ΑΘΗΝΑ που βρίσκεται στον οικισµό Κάτω Βάθειας του ∆ήµου µας.
8. χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης Καταστήµατος Υγειονοµικού
Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ
της Υγειονοµικής ∆ιάταξης αριθµ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/12, ΦΕΚ 2718
Β’/8-10-2012) «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην κ. ΠΑΣΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ που
βρίσκεται στον οικισµό Κάτω Βάθειας του ∆ήµου µας.
9. Χορήγηση προέγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικής
δραστηριότητας «HYPERACE», στην εταιρεία
µε την επωνυµία
ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. ΠΛΕΥΡΑΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που βρίσκεται εντός της επιχείρησης WATER CITY
στον οικισµό Κάτω Βάθεια του ∆ήµου µας.
10.Χορήγηση προέγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικής
δραστηριότητας «IKAROS», στην εταιρεία µε την επωνυµία ΚΡΗΤΙΚΑ
ΠΑΡΚΑ Α.Ε µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. ΠΛΕΥΡΑΚΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που βρίσκεται εντός της επιχείρησης WATER CITY
στον οικισµό Κάτω Βάθεια του ∆ήµου µας.
11.Χορήγηση προέγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικής
δραστηριότητας «KIDS PLACE», στην εταιρεία
µε την επωνυµία
ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. ΠΛΕΥΡΑΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που βρίσκεται εντός της επιχείρησης WATER CITY
στον οικισµό Κάτω Βάθεια του ∆ήµου µας.
12.Χορήγηση προέγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικής
δραστηριότητας «TOBBOGUNS», στην εταιρεία
µε την επωνυµία
ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. ΠΛΕΥΡΑΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που βρίσκεται εντός της επιχείρησης WATER CITY
στον οικισµό Κάτω Βάθεια του ∆ήµου µας.
13.Χορήγηση προέγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικής
δραστηριότητας «ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ», στην εταιρεία µε την
επωνυµία ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ.
ΠΛΕΥΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που βρίσκεται εντός της επιχείρησης
WATER CITY στον οικισµό Κάτω Βάθεια του ∆ήµου µας.
14. Εισήγηση προς την ΕΠΖ από Φο.∆.Σ.Α. για την τοποθέτηση κάδων για
την ανακύκλωση γυαλιού.
15. Έκφραση γνώµης για τη διαµόρφωση τµήµατος της πλατείας Αγ.
Βασιλείου στο Κουτουλουφάρι.
Ο Πρόεδρος επιτροπής
Ποιότητας Ζωής
Εµµανουήλ Πετράκης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. ∆/νση Περιβάλλοντος
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

Βασιλάκης Νικόλαος

