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Θ Δ Μ Α: «Πξόζθιεζε γηα ηελ 8
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,  ζε ηακηική ζσνεδρίαζη πνπ ζα γίλεη ζην Γεκαξρηαθό 

Καηάζηεκα Γνπξλώλ, ηην 29
η
 ηοσ μηνός Ασγούζηοσ 2017, ημέρα Σρίηη 

και ώρα 09.00, γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ γηα ηα παξαθάησ 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

 
1. Έθθξαζε γλώκεο γηα ηελ θαηαζθεπή ή κε πεδνδξνκίνπ βόξεηα ηνπ αθηλήηνπ 

ηδηνθηεζίαο Μπαγνξδάθε Γεώξγηνπ (έκπξνζζελ θαηαζηήκαηνο ¨ΑΘΖΝΑ¨) 

επί ηνπ παξαιηαθνύ δξόκνπ ζηελ Αλάιεςε Υεξζνλήζνπ.  

2. Έθθξαζε γλώκεο γηα ηελ θνπή δέλδξνπ ζηνλ νηθηζκό Υεξζνλήζνπ ηεο   

Γ.Κ. Υεξζνλήζνπ. 

3. Πεξί μη ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 08/2571/05-04-2007, άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο «ηαβέρνα», κε ηελ επσλπκία “FILOXENIA”, 

  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 

Αναπληρφμαηικά μέλη 

1. Παπνπηζάθε Γεώξγην 

2. Ρνπζάθε Ησάλλε  

3. Λακπξηλό Νηθεθόξν  

4. Φηιηππάθε Κσλ/λν 

5. Παξζεληώηε Γεώξγην 
 

Κοινοποίηζη:   κ. Γήμαρτο 

 

Γούρνες,  24-08-2017 

Αρίθ. Πρφη.:  16775 
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ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. BARDHI QAMIL, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Η. 

Κσλζηαληηλίδε ζηηο Κάησ Γνύβεο. 

4. Υνξήγεζε ή κε παράηαζης φραρίοσ λειηοσργίας μοσζικής - μοσζικών 

οργάνφν ζην θαηάζηεκα  «Καθεηέρια – Μπαρ – Δζηιαηόριο - νακ 

Μπαρ» εληόο ηνπξηζηηθνύ θαηαιύκαηνο, κε ηελ επσλπκία «KAHLUA», 

ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο «ΑΝΓΡΗΑΓΑΚΖ Γ. ΚΑΛΛΔΡΓΖ Ν. Ο.Δ», 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό 25εο Μαξηίνπ θαη Γηακπνπδάθε, ζην Ληκ. 

Υεξζνλήζνπ. 

5. Υνξήγεζε ή κε παράηαζης φραρίοσ λειηοσργίας μοσζικής - μοσζικών 

οργάνφν ζην θαηάζηεκα «ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ - ΜΠΑΡ» κε ηελ επσλπκία 

«HAVANA», ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο «ΑΒΒΑΚΖ Κ. ΗΧΑΝΝΖ 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΗΚΔ» κε λόκηκν εθπξόζσπν ηνλ κ. ΑΒΒΑΚΖ 

ΗΧΑΝΝΖ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αγ. Παξαζθεπήο 121, ζην Ληκ. 

Υεξζνλήζνπ.  

6. Υνξήγεζε ή κε παράηαζης φραρίοσ λειηοσργίας μοσζικής - μοσζικών 

οργάνφν ζην θαηάζηεκα  «ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ», κε ηελ επσλπκία  «ΜΖΛΗΑ», 

ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΑΡΥΟΝΣΑΚΖ ΑΝΣΧΝΗΟΤ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό 

Αγ. Ησάλλε 43 ζηε ηαιίδα. 

7. Υνξήγεζε ή κε παράηαζης φραρίοσ λειηοσργίας μοσζικής - μοσζικών 

οργάνφν ζην θαηάζηεκα «ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ - ΜΠΑΡ», κε ηελ επσλπκία  

«WEMBLEY», ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. ΓΑΒΡΗΛΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟΤ, πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ νδό Γεκνθξαηίαο 60 ζηα Μάιηα.  

8. Υνξήγεζε ή κε παράηαζης φραρίοσ λειηοσργίας μοσζικής - μοσζικών 

οργάνφν ζην θαηάζηεκα «ΚΑΦΔΝΔΗΟ - ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ», ηδηνθηεζίαο 

ηνπ κ. NDOJ ILIR, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Γεκνθξαηίαο 26 ζηα Μάιηα. 

9. Υνξήγεζε ή κε παράηαζης φραρίοσ λειηοσργίας μοσζικής - μοσζικών 

οργάνφν ζην θαηάζηεκα «ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ - ΜΠΑΡ» ενηός ηοσριζηικού 

καηαλύμαηος, ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο «ΣΟΣΡΑ Σ. 

ΜΑΝΓΑΛΔΝΑΚΖ ΝΗΚ. ΔΠΗΗΣΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Ο.Δ», 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ παξαιία Γνπβώλ - Σνπξηζηηθόο Ληκέλαο Ξελνδνρείνπ 

ΜΑΡΗΝΑ. 

10. Υνξήγεζε ή κε παράηαζης φραρίοσ λειηοσργίας μοσζικής - μοσζικών 

οργάνφν ζην θαηάζηεκα  «ΜΠΑΡ», κε ηελ επσλπκία  «UNION BAR», 

ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΑΝΓΡΟΤΛΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό 

Γεκνθξαηίαο 81 ζηα Μάιηα.  

11. Υνξήγεζε ή κε παράηαζης φραρίοσ λειηοσργίας μοσζικής - μοσζικών 

οργάνφν ζην θαηάζηεκα «ΜΠΑΡ» κε ηελ επσλπκία “WAREHOUSE”, 

ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΚΟΤΝΓΟΤΡΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟΤ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

νδό Γεκνθξαηίαο 93 ζηα Μάιηα. 

12. Υνξήγεζε ή κε παράηαζης φραρίοσ λειηοσργίας μοσζικής - μοσζικών 

οργάνφν ζην θαηάζηεκα  «ΚΑΦΔ - ΜΠΑΡ» κε ηελ επσλπκία «DOWN 
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TOWN» εληόο ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηαιύκαηνο “PELA MARIA”, 

ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο «MANDE TRYP» (Α.Δ Ξ.Σ.Δ & ΓΔΧΡΓ. 

ΔΠΗΥ/ΔΗ MANDE TRYP), πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Δι. Βεληδέινπ 177 

ζην Ληκ. Υεξζνλήζνπ. 

13. Υνξήγεζε ή κε παράηαζης φραρίοσ λειηοσργίας μοσζικής - μοσζικών 

οργάνφν ζην θαηάζηεκα «ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ - ΚΑΦΔΝΔΗΟ», κε ηελ 

επσλπκία  «PASSION», ηδηνθηεζίαο ηεο θαο PATRIKU EDLIRA, πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ νδό Αγ. Ησάλλε 17 ζηελ ηαιίδα.  

14. Υνξήγεζε ή κε παράηαζης φραρίοσ λειηοσργίας μοσζικής - μοσζικών 

οργάνφν ζην θαηάζηεκα «ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ - ΟΠΔΝ ΜΠΑΡ» θαη 

«ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ - ΠΗΣΑΡΗΑ» κε ηελ επσλπκία «PALM BEACH», 

ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο «ΚΟΤΝΑΛΖ ΔΜΜ. - ΚΟΤΚΟ 

ΒΑΗΛΔΗΟ Ο.Δ», πνπ βξίζθνληαη ζηελ νδό 25
εο

 Μαξηίνπ ζην Ληκ. 

Υεξζνλήζνπ. 

15. Υνξήγεζε ή κε παράηαζης φραρίοσ λειηοσργίας μοσζικής - μοσζικών 

οργάνφν ζην θαηάζηεκα «ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ - ΜΠΑΡ», κε ηελ επσλπκία  

«MOJO», ηδηνθηεζίαο ηεο κας MEMMERT JUTTA, πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

Αλάιεςε. 

16. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 145/15458/06-06-2014 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο «μπαρ», κε ηελ επσλπκία “LE CAMPARE”, 

ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο “ΠΟΣΟΑΝΑΦΤΥΖ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΗΚΔ”, 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αγ. Παξαζθεπήο 49, ζην Ληκ. Υεξζνλήζνπ. 

17. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 26/1595/15-02-2008 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο «καθεηέρια - ζνακ μπαρ», κε ηελ επσλπκία 

«ANATOLIA», ηδηνθηεζίαο ηεο κας ΕΔΡΒΑΚΖ ΦΧΣΔΗΝΖ, πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ νδό Ναπάξρνπ Νεάξρνπ 22 ζην Ληκ. Υεξζνλήζνπ. 

18. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 341/25631/07-12-2015 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο «εζηιαηόριο - καθεηέρια», κε ηελ επσλπκία 

“AMMOS”, ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΠΑΡΛΑΜΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ νδό Ναπάξρνπ Νεάξρνπ 10 ζην Ληκ. Υεξζνλήζνπ. 

19. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 41/4192/17-04-2007 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο «εζηιαηόριο θερινής περιόδοσ», κε ηελ επσλπκία 

“CAPTAIN G”, ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟΤ, πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ νδό Ναπάξρνπ Νεάξρνπ 6 ζην Ληκ. Υεξζνλήζνπ. 

20. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 273/22107/08-08-2013 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαη ηεο κε αξ. πξση. 79/4855/31-03-2016 άδεηαο ρξήζεο 

κνπζηθώλ νξγάλσλ ηεο επηρείξεζεο «καθεηέρια μπαρ», κε ηελ επσλπκία 

«CHUBBY WHITE» ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. CRUMPTON MATTHEW 

SIMON, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Γεκνθξαηίαο 20 ζηα Μάιηα. 

21. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 257/14606/22-08-2016 άδεηαο ρξήζεο 

κνπζηθώλ νξγάλσλ, ηεο επηρείξεζεο «μπαρ», κε ηελ επσλπκία 
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«ELLINADIKO» ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΜΑΝΟΤΑΚΑ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ, 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Ούισθ Πάικε 8 ζην Ληκ. Υεξζνλήζνπ. 

22. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 92/6704/19-04-2016 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο «καθενείο», κε ηελ επσλπκία “ΝΟΣΟ”, 

ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΚΑΛΟΜΟΗΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ, πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ νδό Δπξώπεο 16 ζην Πηζθνπηαλό. 

23. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 155/11656/15-06-2015 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο «μπαρ», κε ηελ επσλπκία “SENSASION”, 

ηδηνθηεζίαο ηνπ κ. ΚΑΝΣΕΔΛΖ ΑΝΣΧΝΗΟΤ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αγ. 

Παξαζθεπήο 9, ζην Ληκ. Υεξζνλήζνπ. 

24. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 52/5158/03-07-2002 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο «ζούπερ μάρκεη», 

ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο ΥΑΛΚΗΑΓΑΚΖ Α.Δ., πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

πεξηνρή Μεγάιν Ρπάθη, ζηα Μάιηα. 

25. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 144/11990/10-05-2013 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο «καθεηέρια – 

μπαρ – εζηιαηόριο - πιηζαρία», κε ηελ επσλπκία “MED”, ηδηνθηεζίαο ηνπ 

κ. ΓΔΡΟΚΧΣΑ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό 25εο 

Μαξηίνπ, ζηε ζέζε Γνπξγνπζηά, ζην Ληκ. Υεξζνλήζνπ. 

26. Πεξί ανάκληζης ηεο κε αξηζ. 233/17925/02-09-2015 άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο «αναυσκηήριο – 

εζηιαηόριο - πιηζαρία - υηηοπφλείο» κε ηελ επσλπκία “MC DELLY ’S”, 

ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο ΓΚΟΛΝΣΔΝ ΠΗΔΡ Α.Δ.Ξ.Σ.Δ., πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ νδό 25εο Μαξηίνπ, ζην Ληκ. Υεξζνλήζνπ. 

 

 

 
 

 

 

  
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ: 

1. Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

2. Γ/λζε Πεξηβάιινληνο &  

Αγξνηηθήο Παξαγσγήο 

3. Γξαθείν Γεκάξρνπ 

4. Πίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ: 

1. Φ.4β 

2. Φ.48β  

3. Φ. Β3            

Ο Πρόεδρος Δπιηροπής 

Ποιόηηηας Εφής 

Μεραμβελιφηάκης Γεώργιος 


