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                 ΕΧΖ                   
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Θ Δ Μ Α: «Πξόζθιεζε γηα ηελ 9
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 26
η
 ηοσ μηνός Οκηωβρίοσ 2017, ημέρα 

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

παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 
 

 

1. Έθθξαζε γλώκεο γηα ηελ θνπή δέλδξνπ ζηνλ νηθηζκό Υεξζνλήζνπ ηεο   

Γ.Κ. Υεξζνλήζνπ. 

2. Υαξαθηεξηζκόο σο δεκνηηθνύ ηνπ δξόκνπ πνπ ζπλδέεη ηελ Π.Δ.Ο.90 κε ηνλ 

νηθηζκό Υαηδαλά  θαη ηνπ δξόκνπ πνπ ζπλδέεη ηνλ νηθηζκό Υαηδαλά κε ηνλ 

νηθηζκό Αγξηαλά. 

3. Έθθξαζε γλώκεο γηα ηε ΜΠΔ ηνπ έξγνπ “Γεκηνπξγία ύλζεηνπ 

θαηαιύκαηνο θαη ησλ ζπλνδώλ απηνύ έξγσλ κε ηελ έληαμε πθηζηάκελνπ 

γεπέδνπ γθνιθ 18 νπώλ ζηε ζέζε Βνζώλη ή ώπαηα” ηδηνθηεζίαο 

ΚΡΖΣΗΚΑ ΓΚΟΛΦ ΑΔ. 

  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,  19-10-2017 

Αρίθ. Πρωη.:  21779 
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4. Έθθξαζε γλώκεο γηα ηε ΜΠΔ ηνπ πθηζηάκελνπ θύξηνπ μελνδνρεηαθνύ 

θαηαιύκαηνο κε ηελ επσλπκία “RINELA BEACH RESORT & SPA” 

θαηεγνξία 5*, ηδηνθηεζίαο ΞΔΝ/ΥΔΗΑ ΔΛΛΑΓΟ MITSIS COMPANY 

SA. 

5. Έθθξαζε γλώκεο γηα ηελ επηζθεπή πεδνδξνκίνπ έκπξνζζελ θαηαζηήκαηνο 

ηαπξαθάθε Δκκαλνπήι ζηελ Δπηζθνπή. 

6. Υνξήγεζε ή κε παράηαζης ωραρίοσ λειηοσργίας μοσζικής - μοσζικών 

οργάνων ζην θαηάζηεκα «ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ – ΜΠΑΡ – ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ - 

ΝΑΚ ΜΠΑΡ» κε ηελ επσλπκία “MAJESTIC”, ηδηνθηεζίαο ηνπ              

κ. ΚΑΠΝΗΑΚΖ ΑΝΣΧΝΗΟΤ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Γηακπνπδάθε θαη 

25
εο

 Μαξηίνπ (γσλία), ζην Ληκ. Υεξζνλήζνπ. 

7. Υνξήγεζε ή κε παράηαζης ωραρίοσ λειηοσργίας μοσζικής - μοσζικών 

οργάνων ζην θαηάζηεκα  «ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ - ΝΑΚ ΜΠΑΡ» κε ηελ 

επσλπκία “RAINBOW”, ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΓΟΤΛΖΓΔΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟΤ, 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Βιπράδαο 1, ζηηο Κάησ Γνύβεο. 

8. Υνξήγεζε ή κε παράηαζης ωραρίοσ λειηοσργίας μοσζικής - μοσζικών 

οργάνων ζην θαηάζηεκα  «ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ» εληόο ηνπ ηνπξηζηηθνύ 

θαηαιύκαηνο κε ηελ επσλπκία «ΗΝΣΔΑΛ», ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο 

«ΑΦΟΗ ΠΑΣΟΤΡΑΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΜΠΟΡΗΚΔ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ», πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Π.Δ.Ο Ζξαθιείνπ - Αγ. Νηθνιάνπ ζηνλ 

νηθηζκό Κνθθίλε Υάλη. 

9. Υνξήγεζε ή κε παράηαζης ωραρίοσ λειηοσργίας μοσζικής - μοσζικών 

οργάνων ζην θαηάζηεκα «ΑΝΟΗΥΣΟ ΜΠΑΡ» κε ηελ επσλπκία “CHILL 

OUT”, εληόο ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηαιύκαηνο κε ηελ επσλπκία «ΔΗΡΖΝΖ 

STUDIOS», ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. BRAHJA ARMANTO, πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ παξαιηαθή νδό Μαιίσλ - ηαιίδαο (ζέζε ύλνξν Μαιίσλ). 

10. Πεξί μη ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 20/2821/16-05-2002 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο, θαζώο θαη ηεο κε αξ. 148/7619/14-06-2016 άδεηαο ρξήζεο 

κνπζηθώλ νξγάλσλ ηεο επηρείξεζεο «μπαρ», κε ηελ επσλπκία 

“CORKERS”, ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο ΓΗΑΝΝΖ & ΠΤΡΟ 

ΗΑΡΖ ΟΔ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Γεκνθξαηίαο ζηα Μάιηα, 

11. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 199/11208/11-07-2016 άδεηαο ρξήζεο 

κνπζηθώλ νξγάλσλ θαη ζπλεπώο θαη ηεο κε αξ. 173/2016 απόθαζεο ηεο 

ΔΠΕ γηα ηε ρνξήγεζε παξάηαζεο σξαξίνπ απηήο, ηεο επηρείξεζεο 

«καθεηέρια - μπαρ», κε ηελ επσλπκία «BAR ONE» ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. 

ΣΑΓΚΑΡΑΚΖ ΑΘΑΝΑΗΟΤ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Γεκνθξαηίαο 47 

ζηα Μάιηα. 

12. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 58/4358/11-03-2016 άδεηαο ρξήζεο κνπζηθώλ 

νξγάλσλ, ηεο επηρείξεζεο «ζνακ μπαρ», κε ηελ επσλπκία «KAZA» 

ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΚΑΡΑΜΠΔΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟΤ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό 

Δι. Βεληδέινπ ζηα Μάιηα. 
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13. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 02/2017 απόθαζεο ηεο ΔΠΕ γηα ηε ρνξήγεζε 

παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, ηεο επηρείξεζεο 

«μπαρ», κε ηελ επσλπκία «EL PARADISO», ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο 

“ΗΧΑΝΝΖ ΑΒΒΑΚΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ”, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αγ. 

Παξαζθεπήο 83 ζην Ληκ. Υεξζνλήζνπ. 

14. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 44/1477/17-02-2017 άδεηαο ρξήζεο κνπζηθώλ 

νξγάλσλ, ηεο επηρείξεζεο «μπαρ», κε ηελ επσλπκία «BAR B» ηδηνθηεζίαο 

ηεο εηαηξείαο ΦΑΝΟΤΡΑΚΖ Η. - ΝΗΚΖΦΟΡΑΚΖ Γ. ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ., 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Γεκνθξαηίαο 95 ζηα Μάιηα. 

15. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 98/2017 απόθαζεο ηεο ΔΠΕ γηα ηε ρνξήγεζε 

παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, ηεο επηρείξεζεο «ζνακ 

μπαρ - μπαρ», κε ηελ επσλπκία “MARY’S PLACE”, ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. 

LACI BLEDAR, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αγ. Ησάλλε 92 ζηε ηαιίδα. 

16. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 03/2017 απόθαζεο ηεο ΔΠΕ γηα ηε ρνξήγεζε 

παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, ηεο επηρείξεζεο 

«μπαρ», κε ηελ επσλπκία «REFLEX», ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο 

“ΚΟΤΡΑΠΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ-ΣΕΟΟΤΝ ΠΧΛ Ο.Δ”, πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ νδό Μ. Εαραξηάδε 91 ζηα Μάιηα. 

17. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 171/2016 απόθαζεο ηεο ΔΠΕ γηα ηε 

ρνξήγεζε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, ηεο 

επηρείξεζεο «καθενείο - ζνακ μπαρ», κε ηελ επσλπκία “ANTIDOTE”, 

ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΜΑΡΗΑΝΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ, πνπ βξίζθεηαη ζην 

Πηζθνπηαλό. 

18. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 99/2017 απόθαζεο ηεο ΔΠΕ γηα ηε ρνξήγεζε 

παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, ηεο επηρείξεζεο 

«καθενείο», κε ηελ επσλπκία “NOSTOS”, ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. 

ΚΑΛΟΜΟΗΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Δπξώπεο 16 

ζην Πηζθνπηαλό.  

19. Πεξί οριζηικής αθαίρεζης ηεο κε αξηζ. 234/14607/09-08-2016 άδεηαο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο «μπαρ», κε ηελ επσλπκία 

«ELLINADIKO» ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΜΑΝΟΤΑΚΑ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ, 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Ούισθ Πάικε 8 ζην Ληκ. Υεξζνλήζνπ. 

 

 
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 


