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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

    ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ                         

  ΓΖΜΟ ΥΔΡΟΝΖΟΤ                                           
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                 ΕΩΖ                   
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Σ.Κ.            : 71500     

Σει.            : 2813404671 

Αξκόδηνο   :  Βαξγηαθάθε Διέλε  
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Θ Δ Μ Α: «Πξόζθιεζε γηα ηελ 5
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 όπσο ηζρύεη,  ζε ηακηική ζσνεδρίαζη πνπ ζα γίλεη ζην 

Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα Γνπξλώλ, ηην 29
η
 ηοσ μηνός Ασγούζηοσ 2018, 

ημέρα Σεηάρηη  και ώρα 09.00, γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ 

γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 
 

 

1. Πεξί ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απόθαζεο ρνξήγεζεο ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ 

ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο – κνπζηθώλ νξγάλσλ «ΜΠΑΡ ζεξηλήο πεξηόδνπ» ,κε 

ηελ επσλπκία «FREDDY’S» , ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. ΠΔΡΒΟΛΑΡΑΚΖ 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκό Κνθθίλε Υάλη ηεο Γ.Κ. 

Αλσπόιεσο ηνπ Γήκνπ καο .       . 

2. Πεξί ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απόθαζεο ρνξήγεζεο ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ 

ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο – κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα  «ΜΠΑΡ» 

ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο «Α.ΤΝΣΤΥΑΚΖ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ» κε λόκηκν 

εθπξόζσπν ηνλ θ. ΤΝΣΤΥΑΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ , πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό 

Αγ. Παξαζθεπήο & αλνπδάθε (γσληά) ζην Ληκ. Υεξζνλήζνπ ηνπ Γήκνπ 

καο . 

  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,  23-8-2018 

Αρίθ. Πρωη.:15296   
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3. Πεξί ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απόθαζεο ρνξήγεζεο ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ 

ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο- κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα 

«ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ» , ηδηνθηεζίαο ηεο θα. MIZILEANU PETRUTA  πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ νδό Γεκνθξαηίαο αξ.19 ζηα Μάιηα ηνπ Γήκνπ καο. 

4. Πεξί ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απόθαζεο ρνξήγεζεο ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ 

ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο – κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα «ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ» 

ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ , πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό 

Γεκνθξαηίαο αξ. 94 ζηα Μάιηα ηνπ Γήκνπ καο . 

5. Πεξί ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ρνξήγεζεο ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ 

ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο – κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα «ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ-

ΜΠΑΡ» , ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. ΜΑΡΣΗΝ ΝΣΔΗΛ ΜΑΛΚΟΛΜ, πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ νδό Γεκνθξαηίαο αξ. 82 ζηα Μάιηα ηνπ Γήκνπ καο . 

6. Πεξί ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απόθαζεο ρνξήγεζεο ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ 

ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο –κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα «ΝΑΚ ΜΠΑΡ-

ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ-ΜΠΑΡ» κε ηελ επσλπκία ¨BABEL¨ , ηδηνθηεζίαο ηεο θα. 

ΒΛΑΥΟΤ ΜΑΡΗΑ , πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αγ. Ησάλλε 64 ζηνλ νηθηζκό 

ηαιίδαο, ηεο Γ.Κ. Μνρνύ ηνπ Γήκνπ καο  

7. Πεξί ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απόθαζεο ρνξήγεζεο ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ 

ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο- κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα «ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ – 

ΜΠΑΡ» κε ηελ επσλπκία ¨PLAYERS¨ , ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΖ 

ΜΑΡΗΟΤ , πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αγ. Παξαζθεπήο αξ.4 ζην Ληκ. 

Υεξζνλήζνπ . 

8. Πεξί ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ αλάθιεζε ηεο κε αξίζ. 

01/22035/2016/04-01-2017 άδεηαο ρξήζεο κνπζηθώλ νξγάλσλ , ηεο 

επηρείξεζεο «κπαξ» κε ηελ επσλπκία «REFLEX» , ηδηνθηεζίαο ηεο 

εηαηξείαο ¨ΚΟΤΡΑΠΑ  ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ  - ΣΕΧΟΤΝ ΠΧΛ Ο.Δ¨, κε 

λόκηκν εθπξόζσπν ηνλ θ. ΚΟΤΡΑΠΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ , πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

νδό Μ. Εαραξηάδε 91 ζηα Μάιηα ηνπ Γήκνπ καο .  

9. Πεξί ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ αλάθιεζε ή κε ηεο κε αξίζ. 

136/2017 απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο γηα ηελ ρνξήγεζε 

παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ , ηεο επηρείξεζεο 

«ζλαθ κπαξ – αλαςπθηήξην» , κε ηελ επσλπκία “RAINBOW” , ηδηνθηεζίαο 

ηνπ θ. ΓΟΤΛΖΓΔΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟΤ , πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Βιπράδαο 1 , 

ζηηο Κάησ Γνύβεο ηνπ Γήκνπ καο .  

10. Πεξί ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απόθαζεο ρνξήγεζεο ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ 

ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο- κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα «ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ – 

ΜΠΑΡ» κε ηελ επσλπκία  ¨BLEND¨ , ηδηνθηεζίαο ηνπ θ.ΜΟΤΝΣΡΑΚΖ 

ΑΡΜΑΝΓΟΤ , πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αγ. Παξαζθεπήο 65 ζην Ληκ. 

Υεξζνλήζνπ ηνπ Γήκνπ  καο . 
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11. Πξνζσξηλέο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο επί ηεο νδνύ Μηραήι Κόξαθα ζηελ 

πεξηνρή Κάησ Γνπβώλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ γηα ην έξγν «Αλάπιαζε ηεο 

νδνύ Μηραήι Κόξαθα ζηελ πεξηνρή Κάησ Γνπβώλ ηνπ Γήκνπ 

Υεξζνλήζνπ» 

 

 
 

 

 

  

 

 
  ΜΔΓ  

                                         Ακριβές Ανηίγραθο  

                                                  Ο Γ/νηης   

                                    Γιοικηηικών Τπηρεζιών  

 
                                       Βαζιλάκης Νικόλαος  

 

 

 

 

 

 
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ: 

1. Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

2. Πίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ 

ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ: 

1. Φ.4β 

2. Φ.48            

  

 

Ο Πρόεδρος  

 Δπιηροπής Ποιόηηας Εωής  

                    Γιώργος           

             Μεραμβελιωηάκης 


