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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

    ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ                         

  ΓΖΜΟ ΥΔΡΟΝΖΟΤ                                           
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                 ΖΩΗ                   
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Θ Ε Μ Α: «Πξόζθιεζε γηα ηελ 6
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 9
η
 ηοσ μηνός Νοεμβρίοσ 2018, 

ημέρα Παραζκεσή  και ώρα 09.00, γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 
 

 

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

αξίζκ.23/2015  απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο γηα ηε ρνξήγεζε 

παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, ηεο επηρείξεζεο «ζλαθ 

κπαξ», κε ηελ επσλπκία “SLAINTE” , ηδηνθηεζίαο ηεο θαο ΣΑΤΡΑΚΖ 

ΟΦΗΑ , πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό σθξάηνπο 2, ζηε ηαιίδα ηεο ΓΚ 

Μνρνύ  ηνπ Γήκνπ καο. 

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

αξηζ.95/2017 απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο γηα ηε ρνξήγεζε 

παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο – κνπζηθώλ νξγάλσλ, ζηελ 

επηρείξεζε «θαθεηέξηα – κπαξ» , κε ηελ επσλπκία “CAMEO” ηδηνθηεζίαο 

ηνπ θ.DOGAR MUSTAFA , πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Σπιηαλάθε 3, ζην Λ. 

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. Δήμαρτο 
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3. Πεξί ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ αλάθιεζε ή κε ηεο κε 

αξηζ.12/2018 απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο , γηα ηελ ρνξήγεζε 

παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο – κνπζηθώλ νξγάλσλ , ζηελ 

επηρείξεζε «κπαξ», κε ηελ επσλπκία “BAR B” , ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο 

ΦΑΝΟΤΡΑΚΖ Η. – ΝΗΚΖΦΟΡΑΚΖ Γ. ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ., κε λόκηκν 

εθπξόζσπν ηνλ θ. ΦΑΝΟΤΡΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ , πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό 

Γεκνθξαηίαο 95 , ζηα Μάιηα ηνπ Γήκνπ καο . 

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

ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο – κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα «ΝΑΚ 

ΜΠΑΡ», κε ηελ επσλπκία «GALAXY», ηδηνθηεζίαο ηνπ θ .ΜΔΣΑΞΑΡΖ 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Δι. Βεληδέινπ 85 ζηα Μάιηα , ηεο 

Γ.Κ. Μαιίσλ ηνπ Γήκνπ καο . 

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

αξίζ.108/2017 απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο γηα ηε ρνξήγεζε 

παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, ηεο επηρείξεζεο 

«θαθεηέξηαο – κπαξ» , κε ηελ επσλπκία «HAVANA» , ηδηνθηεζίαο ηεο 

εηαηξείαο “ΑΒΒΑΚΖ Κ. ΗΩΑΝΝΖ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ ΗΚΔ” κε λόκηκν 

εθπξόζσπν ηνλ θ. ΑΒΒΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ , πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αγ. 

Παξαζθεπήο 121 ζην Ληκ. Υεξζνλήζνπ ηνπ Γήκνπ καο.    

6. Πεξί ζπδεηήζεσο θαη ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ αλάθιεζε ή κε ηεο κε 

αξηζ.144/10759/10-06-2016, άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο «εζηηαηόξην – παληνπσιείν», κε ηελ επσλπκία 

“ΠΛΑΣΑΝΟ” , ηδηνθηεζίαο ηεο θαο ΥΑΣΕΑΚΖ ΑΡΓΤΡΖ , πνπ 

βξίζθεηαη ζην Κξάζη ( ζέζε Πιάηαλνο) ηνπ Γήκνπ καο. 

7. Μεηαηξνπή ηεο εηζθνξάο ηδηνθηεζίαο ηεο «ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

ΑΝΗΑΡΑ», από γε ζε ρξήκα , γηα επέθηαζε μελνδνρείνπ – 

επηθαηξνπνίεζε ηεο 19/2015 απόθαζεο Γ.Κ. Υεξζνλήζνπ 

 

 
 

 

ΜΔΓ 

 Αθξηβέο  Αληίγξαθν 

          Ο Γ/ληεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ 

 

 Βαζηιάθεο Γηώξγνο 

 
 ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ: 
1. Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

2. Γξαθείν Γεκάξρνπ 

3. Πίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ 

ΕΩΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ: 

1. Φ.4β 

2. Φ.48            

      

 
 

Ο Πρόεδρος Επιηροπής  

Ποιόηηηας Ζωής 

        Γιώργος Μεραμβελιωηάκης  


