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ΟΕΠΘΚΗΨΗ ΑΟΞΦΑΡΕΩΜ

1
Έθθξαζε γλώκεο ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

πνιενδνκηθήο κειέηεο ηνπ νηθνδνκηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ 

¨Βξαρόθεπνο¨.
72

Δγθξίλεηαη ομόφωνα.

Παραπομπή ζην Γ..  

2
Έθθξαζε γλώκεο γηα ηελ έγθξηζε ή κε δηαδξνκήο 

δσήιαηνπ νρήκαηνο ζηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα 

Υεξζνλήζνπ (πεξηνρή Αλάιεςεο θαη Αληζζαξά).
73

Δγθξίλεηαη ομόφωνα.

Παραπομπή ζην Γ..  

3
Δξέηαζη αιηήμαηορ κ. Καπεηανάκη Γεώπγιος για άπζη 

ηηρ ςπ’ απ. 30/2017 πποηγούμενηρ απόθαζηρ 

Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ Εωήρ.
74

Δγθξίλεηαη ομόφωνα ε άξζε ηεο 

αλάθιεζεο ηεο άδεηαο.

4
Δμέηαζε αηηήκαηνο θαο Παπαδάθε Αλδξνλίθεο γηα 

άξζε ηεο ππ’ αξ. 68/2017 πξνεγνύκελεο απόθαζεο 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο.
75

Δγθξίλεηαη ομόφωνα ε άξζε ηεο 

αλάθιεζεο ηεο άδεηαο.

5
Δμέηαζε αηηήκαηνο θ. Σζνύκα Παλαγηώηε γηα άξζε 

ηεο ππ’ αξ. 56/2017 πξνεγνύκελεο απόθαζεο 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο.
76

Δγθξίλεηαη κατά πλειοψηφία ε 

άξζε ηεο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο.

6
Δμέηαζε αηηήκαηνο θαο Καξακπά Κιενπάηξαο γηα 

άξζε ηεο ππ’ αξ. 216/2016 πξνεγνύκελεο απόθαζεο 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο

ΑΠΟΤΡΕΣΑΙ

7
Δμέηαζε αηηήκαηνο θ. Παξιακά Γεκήηξηνπ γηα άξζε 

ηεο ππ’ αξ. 29/2017 πξνεγνύκελεο απόθαζεο 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο.
77

Δγθξίλεηαη ομόφωνα ε άξζε ηεο 

αλάθιεζεο ηεο άδεηαο. 

8

Πεξί ρνξήγεζεο ή κε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο 

θαηαζηήκαηνο πγ. ελδηαθέξνληνο ΚΑΦΔΝΔΗΟ, ζηελ θα 

ΞΔΗΓΗΑΝΑΚΖ ΑΝΝΑ πνπ βξίζθεηαη ζηα Ατηάληα 

Πεδηάδνο (θεληξηθή πιαηεία).

78
Δγθξίλεηαη ομόφωνα ε ρνξήγεζε 

πξνέγθξηζεο σο ε εηζήγεζε.

9

Πεξί κε αλάθιεζεο ηεο κε αξηζ. 37/2517/13-02-2015 

άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

«εζηηαηόξην - ζλαθ κπαξ - πηηζαξία - αλαςπθηήξην - 

θαθεηέξηα - κπαξ», κε ηελ επσλπκία “SIROCO”, 

ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο Μ. ΚΑΗ Π. ΥΔΗΡΑΚΑΚΖ 

ΗΚΔ, ζηελ νδό Θεξκνππιώλ ζηηο Κ. Γνύβεο.

79
Δγθξίλεηαη ομόφωνα ε κε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο σο ε 

εηζήγεζε.

10

Πεξί νξηζηηθήο παύζεο ηζρύνο ηεο κε αξηζ. 

56/9502/09-04-2012 άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαη ηεο κε αξ. 79/6114/07-04-2015 πξόζζεηεο πξάμεο 

πξνζδηνξηζκνύ εμππεξεηνύκελσλ αηόκσλ 

επηρείξεζεο «νβειηζηήξην», ηδηνθηεζίαο ηεο θαο 

ΛΟΤΚΑΚΖ ΚΤΡΗΑΚΖ, ζηελ νδό Αγ. Ησάλλε 90, ζηε 

ηαιίδα.

80
Δγθξίλεηαη ομόφωνα ε νξηζηηθή 

παύζε ηζρύνο ηεο άδεηαο σο ε 

εηζήγεζε.
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11

Πεξί παύζεο ηζρύνο ηεο κε αξ. 24/7458/13-10-2010 

άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

«θαηάζηεκα εκθηαισκέλσλ πνηώλ (θάβα)», 

ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο “KOLA VASILLAG-

ΣΑΓΚΑΡΑΚΖ ΑΡΣΔΜΗΟ Ο.Δ”, ζηελ νδό Δκκ. 

Σζαγθαξάθε ζηα Μάιηα.

81
Δγθξίλεηαη ομόφωνα ε νξηζηηθή 

παύζε ηζρύνο ηεο άδεηαο σο ε 

εηζήγεζε.

12

Πεξί αλάθιεζεο ηεο κε αξ. 12/3009/04-05-2009 

άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ηεο κε 

αξ.241/24533/05-09-2012 πξόζζεηεο πξάμεο 

πξνζδηνξηζκνύ ρώξνπ θαη αξηζκνύ 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ επηρείξεζεο «νβειηζηήξην», κε 

ηελ επσλπκία «FOUR BROTHERS», ηδηνθηεζίαο ηνπ 

θ. ΜΠΟΡΜΠΟΤΓΑΚΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ, ζηελ νδό 

Αγ. Ησάλλε 127 ζηελ ηαιίδα.

82
Δγθξίλεηαη ομόφωνα ε κε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο.

13

Πεξί αλάθιεζεο ηεο κε αξ. 52/5158/03-07-2002 

άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο «ζνύπεξ 

κάξθεη», ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο ΥΑΛΚΗΑΓΑΚΖ 

Α.Δ., ζηελ πεξηνρή Μεγάιν Ρπάθη, ζηα Μάιηα. 

83

Δγθξίλεηαη ομόφωνα ε κε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο θαη ε 

ρνξήγεζε πξνζεζκίαο δύο  (2) 

μηνών γηα νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο έθδνζεο νηθνδνκηθήο 

άδεηαο.

14

Πεξί αλάθιεζεο ηεο κε αξ. 14/3812/27-07-2000 

άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

«θαθεηέξηα - κπαξ», κε ηελ επσλπκία «WEMBLEY» 

ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. ΓΑΒΡΗΛΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟΤ, ζηελ νδό 

Γεκνθξαηίαο 60,  ζηα Μάιηα.

84
Δγθξίλεηαη ομόφωνα ε κε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο.

15

Πεπί ανάκληζηρ ηηρ απ. 23/4521/16-07-2001 άδειαρ 

ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ επισείπηζηρ «μπαπ», με ηην 

επωνςμία «BRITS» ιδιοκηηζίαρ ηος κ. ΓΑΒΡΗΛΑΚΖ 

ΓΔΩΡΓΗΟΤ, ζηην οδό Μαηθ. Εασαπιάδη ζηα Μάλια.

85
Δγθξίλεηαη ομόφωνα ε κε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο.

16

Πεπί ανάκληζηρ ηηρ με απ. 20/2821/16-05-2002 

άδειαρ ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ και ηηρ με απ. 

148/7619/14-06-2016 άδειαρ σπήζηρ μοςζικών 

οπγάνων ηηρ επισείπηζηρ «μπαπ», με ηην επωνςμία 

“CORKERS”, ιδιοκηηζίαρ ηηρ εηαιπείαρ ΓΗΑΝΝΖ & 

ΠΤΡΟ ΗΑΡΖ ΟΔ, ζηην οδό Γημοκπαηίαρ ζηα 

Μάλια.

86

Δγθξίλεηαη ομόφωνα ε κε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαοθαη ε 

ρνξήγεζε πξνζεζκίαο δύο  (2) 

μηνών γηα έθδνζε παξάηαζεο 

σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ 

νξγάλσλ.

17

Πεπί ανάκληζηρ ηηρ με απ. 144/11990/10-05-2013, 

άδειαρ ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ επισείπηζηρ 

«καθεηέπια - μπαπ - εζηιαηόπιο - πιηζαπία», με ηην 

επωνςμία “MED”, ιδιοκηηζίαρ ηος κ. ΓΔΡΟΚΩΣΑ 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ, ζηην οδό 25ηρ Μαπηίος, ζηο Λιμ. 

Υεπζονήζος. 

87

Δγθξίλεηαη ομόφωνα ε κε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαοθαη ε 

ρνξήγεζε πξνζεζκίαο δύο  (2) 

μηνών γηα νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο λνκηκνπνίεζεο ησλ 

πνιενδνκηθώλ παξαβάζεσλ.

18

Πεπί ανάκληζηρ ηηρ με απιθ. 1020/6681/6-γ΄/29-04-

1992 άδειαρ ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ επισείπηζηρ 

«καθεηέπια - μπαπ», με ηην επωνςμία “RYTHMOS”, 

ιδιοκηηζίαρ ηηρ εηαιπείαρ ΑΦΟΗ ΦΑΝΟΤΡΑΚΖ Ο.Δ.,  

ζηην ηαλίδα.

88
Δγθξίλεηαη ομόφωνα ε κε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο.

                          Ο Πρόεδρος  

 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

           Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος 
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