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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

    ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ                         

  ΓΖΜΟ ΥΔΡΟΝΖΟΤ                                           

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ   

                 ΕΧΖ                   

 

Σαρ. Γ/λζε : Γνύξλεο 

Σ.Κ.            : 71500     

Σει.            : 2813404671 

Αξκόδηα     : Βαξγηαθάθε Διέλε  

Fax            : 2813404650 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Θ Δ Μ Α: «Πξόζθιεζε γηα ηελ 4
ε
  ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο        

  Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ  Υεξζνλήζνπ».   

 

 αο π ξ ν ζ θ α ι ώ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ 

Ν. 3852/2010 όπσο ηζρύεη,  ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε πνπ ζα γίλεη ζην 

Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα Γνπξλώλ, ηελ 08-07-2019 ηνπ κελόο Ηνπιίνπ 

2019 , εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 09.30, γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 
 

1.  Πεξί ζπδήηεζεο θα ιήςεο απόθαζεο ρνξήγεζεο ή κε παξάηαζεο     

σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο –κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα 

«ΜΠΑΡ» κε ηελ επσλπκία ¨ΡΟΡ¨, ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο 

«ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΖ ΜΑΛΗΧΝ Ο.Δ»  κε λόκηκν εθπξόζσπν ηνλ θ. 

ΚΑΝΓΑΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ , πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Γεκνθξαηίαο 81 

ζηα Μάιηα ηεο Γ.Κ. Μαιίσλ ηνπ Γήκνπ καο. 

2. Πεξί ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απόθαζεο ρνξήγεζεο ή κε παξάηαζεο 

σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο – κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα 

«ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ» κε ηελ επσλπκία “REALM” , ηδηνθηεζίαο ηεο 

θα MCBETH ALLISON , πνπ βξίζθεηαη ζην νηθηζκό «Πηζθνπηαλό» 

ηεο Γ.Κ. Ληκ. Υεξζνλήζνπ ηνπ Γήκνπ καο.  

3. Πεξί ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απόθαζεο ρνξήγεζεο ή κε παξάηαζεο 

σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο-κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα 

  Πξνο  : 

Σαθηηθά κέιε 

1. Αξγπξάθε Νηθόιαν 

2. Κνπινύξα Δκκαλνπήι 

3. Καιατηδάθε Αζαλάζην 

4. Μνπληξάθε Δπζύκην 

5. Μπάηζε Γεκήηξην 

6. Εαραξηνπδάθε Ησάλλε 

7. Εαραξηνπδάθε Κσλ/λν 

Αλαπιεξσκαηηθά κέιε 

1. Παπνπηζάθε Γεώξγην 

2. Ρνπζάθε Ησάλλε  

3. Λακπξηλό Νηθεθόξν  

4. Φηιηππάθε Κσλ/λν 

5. Παξζεληώηε Γεώξγην 
 

Κνηλνπνίεζε:   θ. Γήκαξρν 
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«ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ-ΜΠΑΡ», κε ηελ επσλπκία «ESCAPE LOUNGE» , 

ηδηνθηεζίαο ηνπ θ.PERISNAKA DRITAN, πνπ βξίζθεηαη ζηε νδό Αγ. 

Ησάλλε 82 ζηνλ νηθηζκό ηαιίδαο ηεο Γ.Κ. Μνρνύ ηνπ Γήκνπ καο. 

4. Πεξί ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απόθαζεο ρνξήγεζεο ή κε παξάηαζεο 

σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο- κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα 

«ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ έσο 50 άηνκα» , κε ηελ επσλπκία «CAFÉ GARAGE», 

ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. ΚΟΡΑΟΔΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟΤ , πνπ βξίζθεηαη 

ζηηο Κάησ Γνύβεο ηεο Γ.Κ. Γνπβώλ ηνπ Γήκνπ καο . 

5. Πεξί ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απόθαζεο ρνξήγεζεο ή κε παξάηαζεο 

σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο-κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα 

«ΝΑΚ ΜΠΑΡ», ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. ΣΑΤΡΑΚΑΚΖ 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ , πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αγ. Ησάλλε 135-137 ζηνλ 

νηθηζκό ηαιίδαο ηεο Γ.Κ. Μνρνύ ηνπ Γήκνπ καο . 

6. Πεξί ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απόθαζεο ρνξήγεζεο ή κε παξάηαζεο 

σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο-κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα 

«ΚΑΦΔΝΔΗΟ», κε ηελ επσλπκία «The Village Inn» ,ηδηνθηεζίαο ηεο 

θαο ΣΑΓΚΑΡΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑ ΛΟΤΗΕ , πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκό 

Υεξζνλήζνπ ηεο νκώλπκεο Γ.Κ. ηνπ Γήκνπ καο. 

7. Πεξί ηελ κεηαβίβαζε ησλ ρώξσλ εηδηθώλ ρξήζεσλ ηνπ Β’ 

Παξαζεξηζηηθνύ Οηθνδνκηθνύ πλεηαηξηζκνύ Γαζθάισλ θαη 

Νεπηαγσγώλ Ν. Ζξαθιείνπ , δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 26 παξ.9 ηνπ 

Ν.4280/2014. 

8. Γλσκνδόηεζεο γηα ηελ κειέηε πξνζσξηλώλ θπθινθνξηαθώλ 

ξπζκίζεσλ επί ηε πεξηνρήο ηνπ θόκβνπ Γνπβώλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

έξγνπ : «Γνύξλεο – Υεξζόλεζνο» 

9. Γλσκνδόηεζε γηα ηε κειέηε πξνζσξηλώλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ 

επί ηεο ΠΔΟ Ζξαθιείνπ – Αγ. Νηθνιάνπ εληόο ζρεδίνπ Γνπξλώλ ηνπ 

Γ. Υεξζνλήζνπ. 

10. Πεξί ηελ παξαρώξεζε ή κε ρώξνπ ζηάζεο νρεκάησλ ζύκθσλα κε ην 

Ν. 4582/2018 κπξνζηά ή πιεζίνλ ηνπ μελνδνρείνπ “Latania” πνπ 

βξίζθεηαη εληόο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο ηαιίδαο ηνπ Γήκνπ 

Υεξζνλήζνπ.  
                                                                                                            Μ.Δ.Γ  

                                                                                                       ΟΠξόεδξνο  

                                                                                                     Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο                     

                                                                                            Γηώξγνο Μεξακβειησηάθεο 
                                                           Μ.Δ.Γ 
                                                 Αθξηβέο Αληίγξαθν  
                                     Ο Γ/ληήο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ  

 
                                                Βαζηιάθεο Νηθόιανο  
 ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ: 

1. Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

2. Γξαθείν Γεκάξρνπ 

3. Πίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ          

4.   ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ: 
1. Φ.4β    Φ.48            

          

 

 


