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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

    ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ                         

  ΓΖΜΟ ΥΔΡΟΝΖΟΤ                                           

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ   

                 ΕΧΖ                   

 

Σαρ. Γ/λζε : Γνύξλεο 

Σ.Κ.            : 700 14     

Σει.            : 2813 404647 

Αξκόδηνο    : Λακπξάθε Μαξία 

Fax            : 2813 - 404608. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

Θ Δ Μ Α: «Πξόζθιεζε γηα ηελ 3
η
  ηακηική ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ  Υεξζνλήζνπ».   

  

 αο π ρ ο ζ κ α λ ώ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ 

Ν. 3852/2010,  ζε ηακηική ζσνεδρίαζη πνπ ζα γίλεη ζην Γεκαξρηαθό 

Καηάζηεκα Γνπξλώλ, ηην 06
η
 ηοσ μηνός Απριλίοσ 2017, ημέρα Πέμπηη 

και ώρα 09.00, γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ γηα ηα παξαθάησ 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

 
1. ύληαμε εηήζηαο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

έηνπο 2016.  

2. Δμέηαζε αηηήκαηνο Κπξηαθήο Κξαζαλάθε πεξί κεηαηόπηζεο πεξηπηέξνπ 

ζέζε νηθηζκνύ Κ. Γνπβώλ. 

3. Καζνξηζκόο δεκνηηθώλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ζηνπο νπνίνπο ζα επηηξέπεηαη 

ε ηνπνζέηεζε εηδηθά δηακνξθσκέλσλ πιαηζίσλ γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο 

δηαθήκηζεο. 

  Προς  : 

Σακηικά μέλη 

1. Αξγπξάθε Νηθόιαν 

2. Κνπινύξα Δκκαλνπήι 

3. Καιατηδάθε Αζαλάζην 

4. Μνπληξάθε Δπζύκην 

5. Μειάθε Ησάλλε 

6. Μπάηζε Γεκήηξην 

7. Εαραξηνπδάθε Ησάλλε 

8. Εαραξηνπδάθε Κσλ/λν 

Αναπληρωμαηικά μέλη 

1. Παπνπηζάθε Γεώξγην 

2. Ρνπζάθε Ησάλλε  

3. Λακπξηλό Νηθεθόξν  

4. Φηιηππάθε Κσλ/λν 

5. Παξζεληώηε Γεώξγην 
 

Κοινοποίηζη:   κ. Γήμαρτο 

 

Γούρνες,  31-03-2017 

Αρίθ. Πρωη.:  5931 
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4. Έθθξαζε γλώκεο γηα ηελ έγθξηζε ή κε δηαδξνκήο δσήιαηνπ νρήκαηνο ζηηο 

Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Υεξζνλήζνπ θαη Ληκέλνο Υεξζνλήζνπ. 

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. 

6. Δμέηαζε αηηήκαηνο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο νδνύ Γ. εθέξε. 

7. Δμέηαζε αηηήκαηνο εηαηξείαο «Κνπλάιεο Δκκ. – Κνύθνο Βαζ. Ο.Δ.» γηα 

αλάθιεζε ηεο ππ’ αξ. 16/2017 πξνεγνύκελεο απόθαζεο Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο. 

8. Δμέηαζε αηηήκαηνο θαο Παπαδάθε Καιιηόπεο γηα άξζε ηεο ππ’ αξ. 09/2017 

πξνεγνύκελεο απόθαζεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο. 

9. Δμέηαζε αηηήκαηνο θαο Εεξβάθε Φσηεηλήο γηα άξζε ηεο ππ’ αξ. 08/2017 

πξνεγνύκελεο απόθαζεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο. 

10. Υνξήγεζε ή κε παράηαζης ωραρίοσ λειηοσργίας μοσζικών οργάνων ζην 

θαηάζηεκα  «ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ - ΜΠΑΡ», κε ηελ επσλπκία  «ΑΡΗΧΝ», 

ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο «ΑΡΥΟΝΣΑΚΖ ΔΜΜ. & ΗΑ Ο.Δ.». 

11. Υνξήγεζε ή κε προέγκριζης ίδξπζεο θαηαζηήκαηνο πγ. ελδηαθέξνληνο 

ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ, ζηελ θα ΣΑΜΒΑΚΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ, πνπ βξίζθεηαη ζην 

Κξάζη, ηεο Σ.Κ. Κξαζίνπ ηνπ Γήκνπ καο. 

12. Υνξήγεζε ή κε προέγκριζης ίδξπζεο θαηαζηήκαηνο πγ. ελδηαθέξνληνο 

Πανηοπωλείο - Οπωροπωλείο ζηελ κα ΔΛΑΗΑ ΥΡΗΣΗΝΑ, πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ Δπηζθνπή, ηεο Σ.Κ. Δπηζθνπήο ηνπ Γήκνπ καο. 

13. Πεξί μη ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 103/6687/04-05-2015 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο «μπαρ», κε ηελ επσλπκία «HOF VAN 

HOLLAND» ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΚΑΛΛΔΡΓΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ. 

14. Πεξί μη ανάκληζης ηεο κε αξ. 125/4726/01-06-2009 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο «καθεηέρια - μπαρ», κε ηελ επσλπκία «CLUB 

CAFE», ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΜΠΑΚΗΡΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ. 

15. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 102/12360/08-05-2014 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο «κένηρο διαζκέδαζης με ζσγκρόηηζη μπαρ», κε 

ηελ επσλπκία “CENTRAL” (πξώελ “SAFARI”), ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο 

ΝΗΚΖΦΟΡΑΚΖ Γ.- ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Υ. & ΗΑ Ο.Δ.. 
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16. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 1327/20-04-1995, άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο εζηιαηόριο - οβελιζηήριο κε ηελ επσλπκία 

“MYTHOS”, ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΕΔΡΒΑΚΖ ΣΗΣΟΤ. 

17. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 69/10560/23-04-2012 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο «καθεηέρια - ζνακ μπαρ», κε ηελ επσλπκία 

“FRESH”, ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο “ΚΑΡΝΖ Α.Δ.”. 

18. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 190/21119/24-07-2012 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο «καθεηέρια - μπαρ», κε ηελ επσλπκία “BIO 

BIO”, ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΣΟΤΜΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ. 

19. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 18/30-01-1998 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαη ηεο κε αξ. πξση. 99/13513/22-05-2012 άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

κνπζηθώλ νξγάλσλ επηρείξεζεο «καθεηέρια - ζνακ μπαρ - πιηζαρία», κε 

ηελ επσλπκία «ΚΑΠΑΚΗ», ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΒΑΡΓΗΑΚΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ. 

20. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 87/3498/30-04-2004 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο «πανηοπωλείο – οπωροπωλείο - καηάζηημα 

πώληζης εμθιαλωμένων ποηών», ηδηνθηεζίαο ηνπ κ.  

ΚΟΝΣΟΓΗΧΡΓΑΚΖ ΘΔΟΛΟΓΟΤ. 

21. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 1020/7879/3-γ/17-05-1994 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο «ζνακ μπαρ», κε ηελ επσλπκία “NO NAME”, 

ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΣΕΔΒΑΜΠΗΝΑ ΔΤΣΑΘΗΟΤ. 

22. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 92/6704/19-04-2016 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο «καθενείο», κε ηελ επσλπκία “ΝΟΣΟ”, 

ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΚΑΛΟΜΟΗΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ. 

23. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 137/7000/31-07-2009 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο «καθεηέρια», κε ηελ επσλπκία “CASA 

NOSTRA”, ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΠΑΡΛΑΜΑ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ. 

24. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 48/3836/04-03-2016 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο «καθενείο με προζθορά σπηρεζιών διαδικηύοσ», 

κε ηελ επσλπκία “ΝΔΟΝ”, ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΜΑΚΡΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟΤ. 

25. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξ. πξση. 193/12603/07-07-2016 απόθαζεο 

εθκίζζσζεο δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

ζην όλνκα ηνπ κ. ΛΑΡΔΝΣΕΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ. 

26. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 145/15458/06-06-2014 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο «μπαρ», κε ηελ επσλπκία “LE CAMPARE”, 

ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο “ΠΟΣΟΑΝΑΦΤΥΖ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΗΚΔ”. 
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27. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 90/3509/13-10-1997 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο «εζηιαηόριο», κε ηελ επσλπκία «ΚΑΛΔΜΑ», 

ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΠΔΓΚΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ. 

28. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 158/13087/21-05-2013 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο «ζνακ μπαρ», κε ηελ επσλπκία “ΣΕΟΝΖ”, 

ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΡΗΣΕΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ. 

29. Πεξί ανάκληζης ή μη ηεο κε αξηζ. 290/21366/19-10-2015 άδεηαο ίδξπζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο «πανηοπωλείο - εζηιαηόριο», κε ηελ επσλπκία 

“ΟΓΟ ΔΛΛΖΝΧΝ”, ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΚΟΣΑΡΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟΤ.  

30. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 56/9502/09-04-2012 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαη ηεο κε αξ. 79/6114/07-04-2015 πξόζζεηεο πξάμεο 

πξνζδηνξηζκνύ εμππεξεηνύκελσλ αηόκσλ επηρείξεζεο «οβελιζηήριο», 

ηδηνθηεζίαο ηεο κας  ΛΟΤΚΑΚΖ ΚΤΡΗΑΚΖ. 

31. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξ. 3/1788/2000/06-02-2001 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο «ηαβέρνα - καθεηέρια», ηδηνθηεζίαο ηεο κας 

ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΑΝΓΡΟΝΗΚΖ. 

32. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 155/11656/15-06-2015 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο «μπαρ», κε ηελ επσλπκία “SENSASION”, 

ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΚΑΝΣΕΔΛΖ ΑΝΣΧΝΗΟΤ. 

33. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 220/18334/03-07-2013 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο «καθεηέρια - μπαρ», κε ηελ επσλπκία 

“MOJITO”, ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ.  

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ: 

1. Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

2. Γξαθείν Γεκάξρνπ 

3. Πίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ: 

1. Φ.4β 

2. Φ.48β  

3. Φ. Β3            

Ο Πρόεδρος Δπιηροπής 

Ποιόηηηας Εωής 

Μεραμβελιωηάκης Γεώργιος 


