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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 1η  τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής        

 Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου  Χερσονήσου».   

  

 Σας π ρ ο σ κ α λ ώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του 

Ν. 3852/2010 όπως ισχύει,  σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο 

∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Γουρνών, την 31-01-2019 του µηνός 

Ιανουαρίου 2019 , ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 09.00, για τη συζήτηση και 

λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 

 

1. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε αρίθ. 

58/4358/11-03-2016 άδειας χρήσης µουσικών οργάνων , της επιχείρησης 

«σνακ µπαρ» , µε την επωνυµία «ΚΑΖΑ» ιδιοκτησίας του κ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ , που βρίσκεται στην οδό ελ Βενιζέλου στα Μάλια του ∆ήµου 

µας . 

2. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 

αριθ.25/2018ν απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την χορήγηση 

παράτασης ωραρίου λειτουργίας – µουσικής – µουσικών οργάνων , της 

επιχείρησης «καφετέρια – σνακ µπαρ – πιτσαρία», µε την επωνυµία 

“SWEET HOME” ,ιδιοκτησίας του κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΣΤΑΥΡΟΥ,  που 

  Προς  : 

Τακτικά µέλη 

1. Αργυράκη Νικόλαο 

2. Κουλούρα Εµµανουήλ 

3. Καλαϊτζάκη Αθανάσιο 

4. Μουντράκη Ευθύµιο 

5. Μηλάκη Ιωάννη 

6. Μπάτση ∆ηµήτριο 

7. Ζαχαριουδάκη Ιωάννη 

8. Ζαχαριουδάκη Κων/νο 

Αναπληρωµατικά µέλη 
1. Παπουτσάκη Γεώργιο 

2. Ρουσάκη Ιωάννη  

3. Λαµπρινό Νικηφόρο  

4. Φιλιππάκη Κων/νο 

5. Παρθενιώτη Γεώργιο 
 

Κοινοποίηση:   κ. ∆ήµαρχο 

 

Γούρνες,  25-01-2019 

Αρίθ. Πρωτ.: 1399 
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βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου 164, στο Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου 

Χερσονήσου.    

3. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 

αριθ.33/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , για την χορήγηση 

παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων , µε την 

επωνυµία “BABEL”, ιδιοκτησίας της κας ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑΣ , που 

βρίσκεται στην οδό Αγ. Ιωάννη 64, στον οικισµό  Σταλίδας του ∆ήµου µας . 

4. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 

αρίθ.117/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την χορήγηση 

παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων , στις 

επιχειρήσεις «καφετέρια –‘οπεν µπαρ» και «εστιατόριο – πιτσαρία», µε την 

επωνυµία “PALM BEACH”, ιδιοκτησίας της εταιρείας “ ΚΟΥΝΑΛΗΣ Μ.- 

ΚΟΥΚΟΣ Β.  Ο.Ε , µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. ΚΟΥΝΑΛΗ  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που βρίσκονται στην οδό 25ης Μαρτίου , στο Λ. 

Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

5. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 

αρίθ.06/2840/24-03-2010 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος   «εστιατόριο –καφετέρια», µε την επωνυµία 

“YACHT” ,ιδιοκτησίας της εταιρείας  “ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗ & 

ΣΙΑ Ε.Ε” , µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗ ΙΩΝΝΗ , που 

βρίσκεται  επί της παραλιακής οδού Ποσειδώνος , στις Κάτω Γούβες του 

∆ήµου µας . 

6. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 

αριθ.27/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την χορήγηση 

παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων , της 

επιχείρησης «µπαρ», µε την επωνυµία “RNB” ,ιδιοκτησίας  του κ. 

ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , που βρίσκεται στην οδό ∆ηµοκρατίας 89, 

στα Μάλια του ∆ήµου µας. 

7. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη  της µε αρίθµ. 

109/2017 απόφασης  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την χορήγηση 

παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων , της 

επιχείρησης «καφετέρια» , µε την επωνυµία “ΜΗΛΙΑ” , ιδιοκτησίας του 

κ.ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ , που βρίσκεται στην οδό  Αγ. Ιωάννη 43, 

στη Σταλίδα  του ∆ήµου µας. 

8. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 

14/2018 απόφασης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την χορήγηση 

παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων της 

επιχείρησης «καφετέρια – εστιατόριο» , µε την επωνυµία “KALIANA”, 

ιδιοκτησίας του κ. ΖΕΡΒΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που βρίσκεται στην οδό Αγ. 

Ιωάννη 45, στη Σταλίδα του ∆ήµου µας. 

9. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 

αρι.1020/7799/1-γ/08-06-1993 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «καφενείο» , µε την επωνυµία 

“HELLAS”, ιδιοκτησίας του κ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ , που 
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βρίσκεται στο δρόµο προς την παραλία, στον οικισµό Σταλίδας του ∆ήµου 

µας. 

10. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της µε 

αριθ.16/4232/29-06-2005 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος «καφετέρια – µπαρ θερινής περιόδου» , µε την 

επωνυµία “PIRATIKO”, ιδιοκτησίας της κας ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ , 

που βρίσκεται επί της παραλιακής οδού στις Κάτω Γούβες του ∆ήµου µας . 

11. Έκφραση γνώµης  για την χωροθέτηση αποκλειστικής θέσης στάθµευσης 

ΑµεΑ επί της οδού Αγ. Ιωάννου 110 στην περιοχή Σταλίδας του ∆ήµου 

Χερσονήσου . 

12.  Έκφραση γνώµης σχετικά µε τη σύνταξη µεµονωµένων πράξεων 

εφαρµογής στο Σχέδιο Πόλεως Σταλίδας ∆ήµου Χερσονήσου. 

13. Έκφραση γνώµης για την δωρεάν παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 

και εξοπλισµού καθώς και του 2ου ορόφου του Πολιτιστικού Κέντρου 

Χερσονήσου από τον ∆ήµο Χερσονήσου στην Κ.Ε.∆.Χ . 

14. Γνωµοδότηση για τη µελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων επί 

της παράπλευρης οδού SR3A στην περιοχή Γουβών του ∆ήµου 

Χερσονήσου . 

                                                                             Ο Πρόεδρος  

                                                                                                       Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                      

                                                                                                        Γιώργος Μεραµβελιωτάκης 
 

 

ΜΕ∆ 

Ακριβές Αντίγραφο  

Ο ∆/ντης  

∆ιοικητικών Υπηρεσιών  

 

  ΒασιλάκηςΝικόλαος 

 

 
 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

2. Γραφείο ∆ηµάρχου 

3. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Φ.4β 

2. Φ.48            

     

 
 


