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ΑΟΞΦ.
ΟΕΠΘΚΗΨΗ ΑΟΞΦΑΡΕΩΜ

1

Έκθπαζη γνώμηρ πεπί ζύζηαζηρ ή μη πποζωπικήρ

δοςλείαρ διόδος ςπέπ ηος Γήμος Χεπζονήζος ζηην

θέζη ¨Τποσάλοςρ¨ πεπιοσή Μαλίων ηος Γήμος

Χεπζονήζος.

89
Δγκπίνεηαι ομόθωνα.

Παπαπομπή ζηο Γ.Σ.  

2

Δξέηαζη αιηήμαηορ ηηρ εηαιπείαρ Ε. ΚΡΟΜΜΤΔΑΚΗ

Α.Ε. για ηον καλλωπιζμό πεπίθπαξηρ έπγος 

¨Φλεπιανόρ¨ ζηον οικιζμό Άνω Χεπζονήζος ηος

Γήμος Χεπζονήζος.

90
Δγκπίνεηαι ομόθωνα.

Παπαπομπή ζηο Γ.Σ.  

3
Δξέηαζη αιηήμαηορ καρ Καπαμπά Κλεοπάηπαρ για

άπζη ηηρ ςπ’ απ. 216/2016 πποηγούμενηρ απόθαζηρ

Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ Εωήρ.                 
91 Αποππίπηεηαι Ομόθωνα ηο αίηημα.

4

Χοπήγηζη ή μη παπάηαζηρ ωπαπίος λειηοςπγίαρ

μοςζικών οπγάνων ζηο καηάζηημα «ΚΑΦΕΣΕΡΘΑ -

ΜΠΑΡ», με ηην επωνςμία «YOLO», ιδιοκηηζίαρ ηος

κ. RUDOLF TREPELS, πος βπίζκεηαι ζηην οδό

Απσαίος Θεάηπος & Καζηπίος γωνία, ζηο Λιμ.

Χεπζονήζος. 

92

Δγκπίνεηαι ομόθωνα η σοπήγηζη 

παπάηαζηρ ωπαπίος λειηοςπγίαρ 

μοςζικήρ - μοςζικών οπγάνων ωρ η 

ειζήγηζη.

5

Χοπήγηζη ή μη παπάηαζηρ ωπαπίος λειηοςπγίαρ

μοςζικήρ - μοςζικών οπγάνων ζηο καηάζηημα

«ΕΣΘΑΣΟΡΘΟ - ΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΠΘΣΑΡΘΑ -

ΑΝΑΦΤΚΣΗΡΘΟ - ΚΑΦΕΣΕΡΘΑ - ΤΠΑΘΘΡΘΟ ΜΠΑΡ -

ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΘΟ», με ηην επωνςμία

“BEACHCOMBER”, ιδιοκηηζίαρ ηηρ εηαιπείαρ

ΜΑΡΘΝΑΚΗ ΘΔΘΧΣΘΚΗ ΚΕΦΑΛΑΘΟΤΥΘΚΗ

ΕΣΑΘΡΕΘΑ, πος βπίζκεηαι ζηην οδό Αγ. Ιωάννη 10

ζηην Σηαλίδα.

93

Δγκπίνεηαι ομόθωνα η σοπήγηζη 

παπάηαζηρ ωπαπίος λειηοςπγίαρ 

μοςζικήρ - μοςζικών οπγάνων ωρ η 

ειζήγηζη.

6

Χοπήγηζη ή μη παπάηαζηρ ωπαπίος λειηοςπγίαρ

μοςζικήρ - μοςζικών οπγάνων ζηο καηάζηημα

«ΜΠΑΡ», με ηην επωνςμία «SHENANIGANS»,

ιδιοκηηζίαρ ηηρ εηαιπείαρ ΠΟΣΟΔΘΑΚΕΔΑΗ

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ ΘΚΕ, πος βπίζκεηαι ζηην οδό Αγ.

Παπαζκεςήρ 51, ζηο Λιμ. Χεπζονήζος.

94

Δγκπίνεηαι ομόθωνα η σοπήγηζη 

παπάηαζηρ ωπαπίος λειηοςπγίαρ 

μοςζικήρ - μοςζικών οπγάνων ωρ η 

ειζήγηζη.

Γούρνες 10-07-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΗΛΕΠΗΡΘΑΡ ΔΘΑΑΝΗΡ

6o ΟΠΑΙΘΙΞ ΑΙΘΙΗΡ ΡΣΜΕΔΠΘΑΡΗΡ 

(Δεστέρα 10-07-2017)

ΕΟΘΠΞΟΗ ΟΞΘΞΗΑΡ ΖΩΗΡ   

ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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7

Χοπήγηζη ή μη παπάηαζηρ ωπαπίος λειηοςπγίαρ

μοςζικήρ - μοςζικών οπγάνων ζηο καηάζηημα

«ΚΑΦΕΣΕΡΘΑ - ΜΠΑΡ», με ηην επωνςμία «CAMEO

CLUB», ιδιοκηηζίαρ ηος κ. DOGAR MUSTAFA, πος 

βπίζκεηαι ζηην οδό Τςλιανάκη 3, ζηο Λιμ.

Χεπζονήζος.

95

Δγκπίνεηαι ομόθωνα η σοπήγηζη 

παπάηαζηρ ωπαπίος λειηοςπγίαρ 

μοςζικήρ - μοςζικών οπγάνων ωρ η 

ειζήγηζη.

8

Χοπήγηζη ή μη παπάηαζηρ ωπαπίος λειηοςπγίαρ

μοςζικήρ - μοςζικών οπγάνων ζηο καηάζηημα

«ΚΑΦΕΣΕΡΘΑ - ΠΘΣΑΡΘΑ σωπίρ

παπαζκεςαζηήπιο», με ηην επωνςμία

«ΠΑΝΟΡΑΜΑ», ιδιοκηηζίαρ ηηρ εηαιπείαρ Ξ.Σ. & Ε.

Α.Ε ΝΘΚ. ΥΑΣΖΑΚΗ πος βπίζκεηαι ζηην οδό Αγ.

Ιωάννη ζηην Σηαλίδα.

96

Δγκπίνεηαι ομόθωνα η σοπήγηζη 

παπάηαζηρ ωπαπίος λειηοςπγίαρ 

μοςζικήρ - μοςζικών οπγάνων ωρ η 

ειζήγηζη.

9

Χοπήγηζη ή μη παπάηαζηρ ωπαπίος λειηοςπγίαρ

μοςζικήρ - μοςζικών οπγάνων ζηο καηάζηημα

«ΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΑΦΕΣΕΡΘΑ - ΜΠΑΡ», με ηην

επωνςμία «ROVERS RETURN», ιδιοκηηζίαρ ηηρ καρ 

SCHIERITZ SUSANN BIRTE, πος βπίζκεηαι ζηην οδό

Αγ. Ιωάννη 18 ζηην Σηαλίδα.

97

Δγκπίνεηαι ομόθωνα η σοπήγηζη 

παπάηαζηρ ωπαπίος λειηοςπγίαρ 

μοςζικήρ - μοςζικών οπγάνων ωρ η 

ειζήγηζη.

10

Χοπήγηζη ή μη παπάηαζηρ ωπαπίος λειηοςπγίαρ

μοςζικήρ - μοςζικών οπγάνων ζηο καηάζηημα

«ΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΜΠΑΡ», με ηην επωνςμία «MARY’S

PLACE», ιδιοκηηζίαρ ηος κ. LACI BLEDAR, πος 

βπίζκεηαι ζηην οδό Αγ. Ιωάννη 92 ζηην Σηαλίδα.

98

Δγκπίνεηαι ομόθωνα η σοπήγηζη 

παπάηαζηρ ωπαπίος λειηοςπγίαρ 

μοςζικήρ - μοςζικών οπγάνων ωρ η 

ειζήγηζη.

11

Χοπήγηζη ή μη παπάηαζηρ ωπαπίος λειηοςπγίαρ

μοςζικήρ - μοςζικών οπγάνων ζηο καηάζηημα

«ΚΑΦΕΝΕΘΟ», με ηην επωνςμία «ΝΟΣΟ»,

ιδιοκηηζίαρ ηος κ. ΚΑΛΟΜΟΘΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ,

πος βπίζκεηαι ζηην οδό Δςπώπηρ 16 ζηον οικιζμό

Πιζκοπιανό.

99
Δγκπίνεηαι ομόθωνα η σοπήγηζη 

παπάηαζηρ ωπαπίος λειηοςπγίαρ 

μοςζικήρ - μοςζικών οπγάνων.

12

Χοπήγηζη ή μη παπάηαζηρ ωπαπίος λειηοςπγίαρ

μοςζικήρ - μοςζικών οπγάνων ζηο καηάζηημα

«ΕΣΘΑΣΟΡΘΟ με παιδόηοπο», με ηην επωνςμία

«ΚΡΗΣΕ», ιδιοκηηζίαρ ηος κ. ΠΑΣΕΡΑΚΗ

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, πος βπίζκεηαι ενηόρ ηηρ Ππώην

Αμεπικανικήρ Βάζηρ Γοςπνών.

100

Δγκπίνεηαι ομόθωνα η σοπήγηζη 

παπάηαζηρ ωπαπίος λειηοςπγίαρ 

μοςζικήρ - μοςζικών οπγάνων ωρ η 

ειζήγηζη.

13

Πεπί ανάκληζηρ ηηρ με απιθ. 14/6362/04/23-06-2005,

άδειαρ ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ επισείπηζηρ

«εζηιαηόπιο», με ηην επωνςμία “ΚΟΡΠΘΟ”, 

ιδιοκηηζίαρ ηηρ καρ ΛΟΓΑΡΘΔΟΤ ΟΦΘΑ, πος

βπίζκεηαι επί ηηρ οδού Βλςσάδαρ ζηιρ Κάηω Γούβερ.

101
Δγκπίνεηαι ομόθωνα η μη 

ανάκληζη ηηρ άδειαρ.
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14

Πεπί οπιζηικήρ παύζηρ ιζσύορ ηηρ με απιθ. 21/4171-

1/03-06-2008, άδειαρ ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ 

καηαζηήμαηορ ςγειονομικού ενδιαθέπονηορ «κένηπο 

διαζκέδαζηρ με ζςγκπόηηζη μπαπ», με ηην 

επωνςμία “APOLLO”, ιδιοκηηζίαρ ηηρ εηαιπείαρ 

Θ.ΓΚΟΝΟΠΟΤΛΟ & ΘΑ Ο.Ε., πος βπίζκεηαι ζηην 

οδό Γημοκπαηίαρ 106 ζηα Μάλια

102
Δγκπίνεηαι ομόθωνα η οπιζηική 

παύζη ιζσύορ ωρ η ειζήγηζη.

                          Ο Πρόεδρος  

 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

           Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος 
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