
Α/Α ΘΕΛΑ
ΑΠ.             

ΑΟΞΦ.
ΟΕΠΘΚΗΨΗ ΑΟΞΦΑΡΕΩΜ

1
Έθθξαζε γλώκεο γηα ηελ θνπή δέλδξνπ ζηνλ νηθηζκό

Χεξζνλήζνπ ηεο   Γ.Κ. Χεξζνλήζνπ.
130

Δγθξίλεηαη ομόυωνα

Παραπομπή ζην Γ..  

2

Χαξαθηεξηζκόο ωο δεκνηηθνύ ηνπ δξόκνπ πνπ

ζπλδέεη ηελ Π.Δ.Ο.90 κε ηνλ νηθηζκό Χαηδαλά θαη ηνπ

δξόκνπ πνπ ζπλδέεη ηνλ νηθηζκό Χαηδαλά κε ηνλ

νηθηζκό Αγξηαλά.

131
Δγθξίλεηαη ομόυωνα

Παραπομπή ζην Γ..  

3

Έθθξαζε γλώκεο γηα ηε ΜΠΔ ηνπ έξγνπ “Γεκηνπξγία

ύλζεηνπ θαηαιύκαηνο θαη ηωλ ζπλνδώλ απηνύ έξγωλ

κε ηελ έληαμε πθηζηάκελνπ γεπέδνπ γθνιθ 18 νπώλ

ζηε ζέζε Βνζώλη ή ώπαηα” ηδηνθηεζίαο ΚΡΖΣΗΚΑ

ΓΚΟΛΦ ΑΔ.

132
Ομόυωνα γλωκνδνηεί αξλεηηθά

Παραπομπή ζην Γ..  

4

Έθθξαζε γλώκεο γηα ηε ΜΠΔ ηνπ πθηζηάκελνπ

θύξηνπ μελνδνρεηαθνύ θαηαιύκαηνο κε ηελ επωλπκία

“RINELA BEACH RESORT & SPA” θαηεγνξία 5*,

ηδηνθηεζίαο ΞΔΝ/ΧΔΗΑ ΔΛΛΑΓΟ MITSIS COMPANY

SA.

133
Ομόυωνα γλωκνδνηεί αξλεηηθά

Παραπομπή ζην Γ..  

5
Έθθξαζε γλώκεο γηα ηελ επηζθεπή πεδνδξνκίνπ

έκπξνζζελ θαηαζηήκαηνο ηαπξαθάθε Δκκαλνπήι

ζηελ Δπηζθνπή.
134

Δγθξίλεηαη ομόυωνα

Παραπομπή ζην Γ..  

6

Χνξήγεζε ή κε παράτασης ωραρίοσ λειτοσργίας

μοσσικής - μοσσικών οργάνων ζην θαηάζηεκα

«ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ – ΜΠΑΡ – ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ - ΝΑΚ

ΜΠΑΡ» κε ηελ επωλπκία “MAJESTIC”, ηδηνθηεζίαο 

ηνπ κ. ΚΑΠΝΗΑΚΖ ΑΝΣΧΝΗΟΤ, πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ νδό Γηακπνπδάθε θαη 25
εο

Μαξηίνπ

(γωλία), ζην Ληκ. Χεξζνλήζνπ.

135
Δγθξίλεηαη ομόυωνα η ρνξεγεζε 

παξάηαζεο ωο ε εηζήγεζε.  

7

Χνξήγεζε ή κε παράτασης ωραρίοσ λειτοσργίας

μοσσικής - μοσσικών οργάνων ζην θαηάζηεκα

«ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ - ΝΑΚ ΜΠΑΡ» κε ηελ επωλπκία

“RAINBOW”, ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΓΟΤΛΖΓΔΡΖ

ΓΔΧΡΓΗΟΤ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Βιπράδαο 1, ζηηο

Κάηω Γνύβεο.

136
Δγθξίλεηαη κατά πλειοψηυία η 

ρνξεγεζε παξάηαζεο ωο ε 

εηζήγεζε.  

ΕΟΘΠΞΟΗ ΟΞΘΞΗΑΡ ΖΩΗΡ   Γούρνες 31-10-2017

9o ΟΠΑΙΘΙΞ ΑΙΘΙΗΡ ΡΣΜΕΔΠΘΑΡΗΡ 

(Οέμπτη 26-10-2017)

ΗΛΕΠΗΡΘΑΡ ΔΘΑΑΝΗΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

    



8

Χνξήγεζε ή κε παράτασης ωραρίοσ λειτοσργίας

μοσσικής - μοσσικών οργάνων ζην θαηάζηεκα

«ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ» εληόο ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηαιύκαηνο

κε ηελ επωλπκία «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 Χάλη.

137
Δγθξίλεηαη ομόυωνα η ρνξεγεζε 

παξάηαζεο ωο ε εηζήγεζε.  

9

Χνξήγεζε ή κε παράτασης ωραρίοσ λειτοσργίας

μοσσικής - μοσσικών οργάνων ζην θαηάζηεκα

«ΑΝΟΗΥΣΟ ΜΠΑΡ» κε ηελ επωλπκία “CHILL OUT”, 

εληόο ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηαιύκαηνο κε ηελ επωλπκία

«ΔΗΡΖΝΖ STUDIOS», ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. BRAHJA

ARMANTO, πνπ βξίζθεηαη ζηελ παξαιηαθή νδό

Μαιίωλ - ηαιίδαο (ζέζε ύλνξν Μαιίωλ).

138
Δγθξίλεηαη ομόυωνα η ρνξεγεζε 

παξάηαζεο ωο ε εηζήγεζε.  

10

Πεξί μη ανάκλησης 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

νξγάλωλ ηεο επηρείξεζεο «μπαρ», κε ηελ επωλπκία

“CORKERS”, ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο ΓΗΑΝΝΖ &

ΠΤΡΟ ΗΑΡΖ ΟΔ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό

Γεκνθξαηίαο ζηα Μάιηα,

139

Δγθξίλεηαη ομόυωνα η μη 

ανάκληση ηεο άδεηαο ίδξπζεο & 

ιεηηνπξγίαο θαη η ανάκληση ηεο ηεο 

άδεηαο ρξήζεο κνπζηθώλ νξγάλωλ 

ωο ε εηζήγεζε.  

11

Πεξί ανάκλησης ηεο κε αξηζ. 199/11208/11-07-2016 

άδεηαο ρξήζεο κνπζηθώλ νξγάλωλ θαη ζπλεπώο θαη

ηεο κε αξ. 173/2016 απόθαζεο ηεο ΔΠΕ γηα ηε

ρνξήγεζε παξάηαζεο ωξαξίνπ απηήο, ηεο

επηρείξεζεο «καυετέρια - μπαρ», κε ηελ επωλπκία

«BAR ONE» ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΣΑΓΚΑΡΑΚΖ

ΑΘΑΝΑΗΟΤ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Γεκνθξαηίαο

47 ζηα Μάιηα.

140
Δγθξίλεηαη ομόυωνα ε κε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο.  

12

Πεξί ανάκλησης ηεο κε αξηζ. 58/4358/11-03-2016 

άδεηαο ρξήζεο κνπζηθώλ νξγάλωλ, ηεο επηρείξεζεο

«σνακ μπαρ», κε ηελ επωλπκία «KAZA» ηδηνθηεζίαο 

ηνπ κ. ΚΑΡΑΜΠΔΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟΤ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ

νδό Δι. Βεληδέινπ ζηα Μάιηα.

141
Δγθξίλεηαη ομόυωνα ε κε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο.  

13

Πεξί ανάκλησης ηεο κε αξηζ. 02/2017 απόθαζεο ηεο

ΔΠΕ γηα ηε ρνξήγεζε παξάηαζεο ωξαξίνπ

ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλωλ, ηεο επηρείξεζεο

«μπαρ», κε ηελ επωλπκία «EL PARADISO»,

ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο “ΗΧΑΝΝΖ ΑΒΒΑΚΖ ΚΑΗ

ΗΑ Ο.Δ”, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αγ. Παξαζθεπήο

83 ζην Ληκ. Χεξζνλήζνπ.

142
Δγθξίλεηαη κατά πλειοψηυία ε κε 

αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. 02/2017 

απόθαζεο ηεο ΔΠΕ.  



14

Πεξί ανάκλησης ηεο κε αξηζ. 44/1477/17-02-2017 

άδεηαο ρξήζεο κνπζηθώλ νξγάλωλ, ηεο επηρείξεζεο

«μπαρ», κε ηελ επωλπκία «BAR B» ηδηνθηεζίαο ηεο

εηαηξείαο ΦΑΝΟΤΡΑΚΖ Η. - ΝΗΚΖΦΟΡΑΚΖ Γ. ΚΑΗ

ΗΑ Ο.Δ., πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Γεκνθξαηίαο 95

ζηα Μάιηα.

143
Δγθξίλεηαη κατά πλειοψηυία ε κε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο.  

15

Πεξί ανάκλησης ηεο κε αξηζ. 98/2017 απόθαζεο ηεο

ΔΠΕ γηα ηε ρνξήγεζε παξάηαζεο ωξαξίνπ

ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλωλ, ηεο επηρείξεζεο

«σνακ μπαρ - μπαρ», κε ηελ επωλπκία “MARY’S

PLACE”, ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. LACI BLEDAR, πνπ

βξίζθεηαη ζηελ νδό Αγ. Ηωάλλε 92 ζηε ηαιίδα.

144
Δγθξίλεηαη ομόυωνα ε αλάθιεζε 

ηεο ππ' αξ. 98/2017 απόθαζεο ηεο 

ΔΠΕ ωο ε εηζήγεζε.  

16

Πεξί ανάκλησης ηεο κε αξηζ. 03/2017 απόθαζεο ηεο

ΔΠΕ γηα ηε ρνξήγεζε παξάηαζεο ωξαξίνπ

ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλωλ, ηεο επηρείξεζεο

«μπαρ», κε ηελ επωλπκία «REFLEX», ηδηνθηεζίαο 

ηεο εηαηξείαο “ΚΟΤΡΑΠΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ-

ΣΕΟΟΤΝ ΠΧΛ Ο.Δ”, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Μ.

Εαραξηάδε 91 ζηα Μάιηα.

145
Δγθξίλεηαη ομόυωνα ε αλάθιεζε 

ηεο ππ' αξ. 03/2017 απόθαζεο ηεο 

ΔΠΕ ωο ε εηζήγεζε.  

17

Πεξί ανάκλησης ηεο κε αξηζ. 171/2016 απόθαζεο 

ηεο ΔΠΕ γηα ηε ρνξήγεζε παξάηαζεο ωξαξίνπ

ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλωλ, ηεο επηρείξεζεο

«καυενείο - σνακ μπαρ», κε ηελ επωλπκία

“ANTIDOTE”, ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΜΑΡΗΑΝΑΚΖ

ΜΗΥΑΖΛ, πνπ βξίζθεηαη ζην Πηζθνπηαλό.

146
Δγθξίλεηαη ομόυωνα ε κε 

αλάθιεζε ηεο απόθαζεο.  

18

Πεξί ανάκλησης ηεο κε αξηζ. 99/2017 απόθαζεο ηεο

ΔΠΕ γηα ηε ρνξήγεζε παξάηαζεο ωξαξίνπ

ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλωλ, ηεο επηρείξεζεο

«καυενείο», κε ηελ επωλπκία “NOSTOS”,

ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΚΑΛΟΜΟΗΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ,

πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Δπξώπεο 16 ζην Πηζθνπηαλό. 

147
Δγθξίλεηαη ομόυωνα ε κε 

αλάθιεζε ηεο απόθαζεο.  

19

Πεξί οριστικής αυαίρεσης ηεο κε αξηζ.

234/14607/09-08-2016 άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο

ηεο επηρείξεζεο «μπαρ», κε ηελ επωλπκία

«ELLINADIKO» ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΜΑΝΟΤΑΚΑ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Ούιωθ

Πάικε 8 ζην Ληκ. Χεξζνλήζνπ.

148
Δγθξίλεηαη ομόυωνα ε νξηζηηθή 

αθαίξεζε ηεο άδεηαο ωο ε 

εηζήγεζε.  

Ο Πρόεδρος 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος 


