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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

    ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ                         

  ΓΖΜΟ ΥΔΡΟΝΖΟΤ                                           

ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ   

                 ΖΧΗ                   

 

Σαρ. Γ/λζε : Γνύξλεο 

Σ.Κ.            : 700 14     

Σει.            : 2813 404647 

Αξκόδηνο   : Λακπξάθε Μαξία 

Fax            : 2813 - 404608. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

Θ Ε Μ Α: «Πξόζθιεζε γηα ηελ 6
η
  ηακηική ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ  Υεξζνλήζνπ».   

  

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

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

Καηάζηεκα Γνπξλώλ, ηην 10
η
 ηος μηνόρ Θοςλίος 2017, ημέπα Δεςηέπα 

και ώπα 10.00, γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ γηα ηα παξαθάησ 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

 
1. Έθθξαζε γλώκεο πεξί ζύζηαζεο ή κε πξνζσπηθήο δνπιείαο δηόδνπ ππέξ 

ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ ζηελ ζέζε ¨Σξνράινπο¨ πεξηνρή Μαιίσλ ηνπ 

Γήκνπ Υεξζνλήζνπ. 

2. Δμέηαζε αηηήκαηνο ηεο εηαηξείαο Ε. ΚΡΟΜΜΤΔΑΚΗ Α.Ε. γηα ηνλ 

καλλωπιζμό πεπίθπαξηρ έπγος ¨Φλεπιανόρ¨ ζηνλ νηθηζκό Άλσ 

Υεξζνλήζνπ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ. 

  Ππορ  : 

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 

Αναπληπωμαηικά μέλη 

1. Παπνπηζάθε Γεώξγην 

2. Ρνπζάθε Ησάλλε  

3. Λακπξηλό Νηθεθόξν  

4. Φηιηππάθε Κσλ/λν 

5. Παξζεληώηε Γεώξγην 
 

Κοινοποίηζη:   κ. Δήμαπσο 

 

Γούπνερ,  06-07-2017 

Απίθ. Ππωη.:  12835 
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3. Δμέηαζε αηηήκαηνο καρ Καπαμπά Κλεοπάηπαρ γηα άπζη ηεο ππ’ αξ. 

216/2016 πξνεγνύκελεο απόθαζεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο.                  

4. Υνξήγεζε ή κη παπάηαζηρ ωπαπίος λειηοςπγίαρ μοςζικών οπγάνων ζην 

θαηάζηεκα  «ΚΑΦΕΣΕΡΘΑ - ΜΠΑΡ», κε ηελ επσλπκία  «YOLO», 

ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. RUDOLF TREPELS, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αξραίνπ 

Θεάηξνπ & Καζηξίνπ γσλία, ζην Ληκ. Υεξζνλήζνπ.  

5. Υνξήγεζε ή κε παπάηαζηρ ωπαπίος λειηοςπγίαρ μοςζικήρ - μοςζικών 

οπγάνων ζην θαηάζηεκα «ΕΣΘΑΣΟΡΘΟ - ΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΠΘΣΑΡΘΑ -

ΑΝΑΦΤΚΣΗΡΘΟ - ΚΑΦΕΣΕΡΘΑ - ΤΠΑΘΘΡΘΟ ΜΠΑΡ - 

ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΘΟ», κε ηελ επσλπκία  “BEACHCOMBER”, ηδηνθηεζίαο 

ηεο εηαηξείαο ΜΑΡΘΝΑΚΗ ΘΔΘΧΣΘΚΗ ΚΕΦΑΛΑΘΟΤΥΘΚΗ 

ΕΣΑΘΡΕΘΑ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αγ. Ησάλλε 10 ζηελ ηαιίδα. 

6. Υνξήγεζε ή κε παπάηαζηρ ωπαπίος λειηοςπγίαρ μοςζικήρ - μοςζικών 

οπγάνων ζην θαηάζηεκα «ΜΠΑΡ», κε ηελ επσλπκία  «SHENANIGANS», 

ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο ΠΟΣΟΔΘΑΚΕΔΑΗ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ 

ΘΚΕ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αγ. Παξαζθεπήο 51, ζην Ληκ. Υεξζνλήζνπ. 

7. Υνξήγεζε ή κε παπάηαζηρ ωπαπίος λειηοςπγίαρ μοςζικήρ - μοςζικών 

οπγάνων ζην θαηάζηεκα  «ΚΑΦΕΣΕΡΘΑ - ΜΠΑΡ», κε ηελ επσλπκία  

«CAMEO CLUB», ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. DOGAR MUSTAFA, πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ νδό Σπιηαλάθε 3, ζην Ληκ. Υεξζνλήζνπ. 

8. Υνξήγεζε ή κε παπάηαζηρ ωπαπίος λειηοςπγίαρ μοςζικήρ - μοςζικών 

οπγάνων ζην θαηάζηεκα «ΚΑΦΕΣΕΡΘΑ - ΠΘΣΑΡΘΑ σωπίρ 

παπαζκεςαζηήπιο», κε ηελ επσλπκία  «ΠΑΝΟΡΑΜΑ», ηδηνθηεζίαο ηεο 

εηαηξείαο Ξ.Σ. & Ε. Α.Ε ΝΘΚ. ΥΑΣΖΑΚΗ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αγ. 

Ησάλλε ζηελ ηαιίδα. 

9. Υνξήγεζε ή κε παπάηαζηρ ωπαπίος λειηοςπγίαρ μοςζικήρ - μοςζικών 

οπγάνων ζην θαηάζηεκα  «ΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΑΦΕΣΕΡΘΑ - ΜΠΑΡ», κε 

ηελ επσλπκία  «ROVERS RETURN», ηδηνθηεζίαο ηεο καρ SCHIERITZ 

SUSANN BIRTE, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αγ. Ησάλλε 18 ζηελ ηαιίδα. 

10. Υνξήγεζε ή κε παπάηαζηρ ωπαπίος λειηοςπγίαρ μοςζικήρ - μοςζικών 

οπγάνων ζην θαηάζηεκα  «ΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΜΠΑΡ», κε ηελ επσλπκία  

«MARY’S PLACE», ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. LACI BLEDAR, πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ νδό Αγ. Ησάλλε 92 ζηελ ηαιίδα. 

11. Υνξήγεζε ή κε παπάηαζηρ ωπαπίος λειηοςπγίαρ μοςζικήρ - μοςζικών 

οπγάνων ζην θαηάζηεκα  «ΚΑΦΕΝΕΘΟ», κε ηελ επσλπκία  «ΝΟΣΟ», 

ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΚΑΛΟΜΟΘΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ νδό Δπξώπεο 16 ζηνλ νηθηζκό Πηζθνπηαλό. 
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12. Υνξήγεζε ή κε παπάηαζηρ ωπαπίος λειηοςπγίαρ μοςζικήρ - μοςζικών 

οπγάνων ζην θαηάζηεκα  «ΕΣΘΑΣΟΡΘΟ με παιδόηοπο», κε ηελ 

επσλπκία  «ΚΡΗΣΕ», ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΠΑΣΕΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, 

πνπ βξίζθεηαη εληόο ηεο Πξώελ Ακεξηθαληθήο Βάζεο Γνπξλώλ. 

13. Πεξί ανάκληζηρ ηεο κε αξηζ. 14/6362/04/23-06-2005, άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο «εζηιαηόπιο», κε ηελ επσλπκία “ΚΟΡΠΘΟ”, 

ηδηνθηεζίαο ηεο καρ ΛΟΓΑΡΘΔΟΤ ΟΦΘΑ, πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ 

Βιπράδαο ζηηο Κάησ Γνύβεο. 

14. Πεξί οπιζηικήρ παύζηρ ιζσύορ ηεο κε αξηζ. 21/4171-1/03-06-2008, άδεηαο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο 

«κένηπο διαζκέδαζηρ με ζςγκπόηηζη μπαπ», κε ηελ επσλπκία 

“APOLLO”, ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο Θ.ΓΚΟΝΟΠΟΤΛΟ & ΘΑ Ο.Ε., 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Γεκνθξαηίαο 106 ζηα Μάιηα. 

 

 
 

 

 ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ: 

1. Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

2. Γξαθείν Γεκάξρνπ 

3. Πίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ 

ΕΧΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ: 

1. Φ.4β 

2. Φ.48β  

3. Φ. Β3            

Ο Ππόεδπορ Επιηποπήρ 

Ποιόηηηαρ Ζωήρ 

Μεπαμβελιωηάκηρ Γεώπγιορ 


