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Θ Δ Μ Α: «Πξόζθιεζε γηα ηελ 5
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  01.10.2019  ηνπ κελόο 

Οθησβξίνπ 2019 , εκέξα Σξίηε θαη ώξα 09.30, γηα ηε ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 
 

1. Πεξί εθινγήο Αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο κε 

ζεηεία από 1.09.2019 έσο 6.11.2021. 

2.  Πεξί ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απόθαζεο ρνξήγεζεο ή κε παξάηαζεο 

σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο – κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα 

«ΚΑΦΔΝΔΗΟ –ΝΑΚ ΜΠΑΡ» , κε επσλπκία «ANTIDOTE», 

ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. ΜΑΡΗΑΝΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ , πνπ βξίζθεηαη ζηε 

ζπκβνιή ησλ νδώλ Δπξώπεο θαη όισλνο ζηνλ νηθηζκό 

«Πηζθνπηαλό» ηεο Γ.Κ. Ληκ. Υεξζνλήζνπ  ηνπ Γήκνπ καο . 

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

αξηζ.14/6362/04/23-06-2005 , άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο «εζηηαηόξην» , κε ηελ 

επσλπκία “ΚΟΡΠΗΟ”, ηδηνθηεζίαο ηεο θαο ΛΟΓΑΡΗΓΟΤ 

  Πξνο  : 

Σαθηηθά κέιε 

1. Αλαζηαζάθεο Κσλζηαληίλνο 

2. Εαραξηνπδάθεο Κσλζηαληίλνο 

3. Μπαγνπξάθεο Γεώξγηνο 

4. Καηζακπνμάθεο ππξίδσλ  

5. Μνπληξάθεο Δπζύκηνο 

6. Εεξβάθεο Δκκαλνπήι  

Αλαπιεξσκαηηθά κέιε 

1. Φαδάθεο Νηθόιανο 

2. Μαθξάθεο ππξίδσλ  

3. Ρνπζάθεο Ησάλλεο 

4. Εεξβάθε Δπξπδίθε 
 

Κνηλνπνίεζε:   θ. Γήκαξρν 

 

Γνύξλεο,  24-09-2019 

Αξίζ. Πξση.: 18064 
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ΟΦΗΑ , πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Βιπράδαο ζηηο Κάησ Γνύβεο 

ηνπ Γήκνπ καο. 

4. Πεξί ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απόθαζεο ρνξήγεζεο ήκ κε παξάηαζεο 

σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο – κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα 

«ΜΠΑΡ» , κε ηελ επσλπκία «REFLEX», ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο 

«ΚΟΤΡΑΠΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ – ΣΕΟΟΤΝ ΠΩΛ Ο.Δ» κε λόκηκν 

εθπξόζσπν ηνλ θ.ΚΟΤΡΑΠΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ , πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

νδό Μαηζ.Εαραξηάδε 91 ζηα Μάιηα ηεο Γ.Κ. Μαιίσλ ηνπ Γήκνπ 

καο. 

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

αξηζ. 02/2017 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο γηα ηε 

ρνξήγεζε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, ηεο 

επηρείξεζεο «κπαξ», κε ηελ επσλπκία «EL PARADISO»,ηδηνθηεζίαο 

ηεο εηαηξείαο “ΗΩΑΝΝΖ ΑΒΒΑΚΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ” κε λόκηκν 

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

Παξαζθεπήο 83 ζην Ληκ. Υεξζνλήζνπ ηνπ Γήκνπ καο. 

6. Πεξί ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απόθαζεο ρνξήγεζεο ή κε παξάηαζεο 

σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο- κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα 

«ΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΚΑΦΔΝΔΗΟ» κε ηελ επσλπκία “ΦΩΚΗΩΝ”, 

ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. ΜΠΟΤΛΟΤΚΑΚΖ ΦΩΚΗΩΝΑ , πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ Πιαηεία (αλαηνιηθή είζνδνο) ηνπ νηθηζκνύ Υεξζνλήζνπ, ηεο  

Γ.Κ. Υεξζνλήζνπ ηνπ Γήκνπ καο. 

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

αξηζ. 117/2017 απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο γηα ηε 

ρνξήγεζε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο –κνπζηθώλ 

νξγάλσλ, ζηηο επηρεηξήζεηο «θαθεηέξηα – όπελ κπαξ» θαη 

«εζηηαηόξην- πηηζαξία», κε ηελ επσλπκία “PALM BEACH”, 

ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο “ΚΟΤΝΑΛΖ Μ.- ΚΟΤΚΟ Β. Ο.Δ”, κε 

λόκηκν εθπξόζσπν ηνλ θ. ΚΟΤΝΑΛΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ, πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ νδό 25
εο

 Μαξηίνπ , ζην Λ. Υεξζνλήζνπ ηνπ Γήκνπ 

καο. 

8. Πεξί  ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απόθαζεο ρνξήγεζεο ή κε παξάηαζεο 

σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο – κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα 

«ΚΑΦΔΝΔΗΟ» κε ηελ επσλπκία “ΜΗΚΡΖ ΒΟΤΛΖ”, ηδηνθηεζίαο 

ηεο θα ALEXANDROVA TATIANA , πνπ βξίζθεηαη επί ηεο παιαηάο 

εζληθήο νδνύ  Ζξαθιείνπ – Αγ. Νηθνιάνπ ζηνλ νηθηζκό Γνπξλώλ , ηεο 

Γ.Κ . Αλσπόιεσο ηνπ Γήκνπ καο. 

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

αξηζ.210/5670/17-07-2003 άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο «εζηηαηόξην», κε ηελ 

επσλπκία “PATRIKO” , ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο ΕΑΥ. 

ΞΖΜΔΡΑΚΖ – ΔΜΜ. ΠΑΠΑΓΑΚΖ Ο.Δ , κε λόκηκν εθπξόζσπν 
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ηνλ θ. ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ , πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό 

Δπξώπεο 63 , ζηνλ νηθηζκό Πηζθνπηαλνύ ηνπ Γήκνπ καο .  

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

αξηζ.116/2016(ΑΓΑ:71Ε5ΩΖΜ-ΝΜ4) απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο γηα ηελ ρνξήγεζε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο 

κνπζηθώλ νξγάλσλ, ηεο επηρείξεζεο «εζηηαηόξην – θαθεηέξηα –

κπαξ», κε ηελ επσλπκία “QUATRO”, ηδηνθηεζίαο ηεο θαο 

ΓΡΑΜΟΤΝΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό  

Δι. Βεληδέινπ 83 ζην Ληκ. Υεξζνλήζνπ ηνπ Γήκνπ καο. 

11. Πεξί ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απόθαζεο ρνξήγεζεο ή κε παξάηαζεο 

σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο – κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα 

«ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ» κε ηελ επσλπκία “PALLADIUM” ηδηνθηεζίαο ηεο 

εηαηξείαο «ΚΡΖΣΗΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Δ» , πνπ βξίζθεηαη εληόο ηνπ 

νηθνπέδνπ ηνπ πδάηηλνπ πάξθνπ «WATER CITY» ζηελ πεξηνρή 

Ξεξόθακπνο ζηνλ νηθηζκό «Κάησ Βάζεηα» ηεο Γ.Δ. Γνπβώλ ηνπ 

Γήκνπ καο. 

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

αξηζ. 1/30/20-02-2003 άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηπξγίαο ην 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο «δαραξνπιαζηείν κε 

εξγαζηήξην» , κε ηελ επσλπκία «ππξίδσλ «, ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. 

ΥΑΣΕΑΚΖ ΠΤΡΗΓΩΝΑ , πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκό Κνθθίλε 

Υάλη ηνπ Γήκνπ καο, θαζώο θαη γηα ηελ νξηζηηθή ζθξάγηζε ηνπ 

παηδόηνπνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηνλ εμσηεξηθό ρώξνπ απηνύ . 

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

αξηζ.2313/11-12-1995 άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο «νβειηζηήξην γηα πεξαζηηθνύο πειάηεο», 

ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. ΓΗΑΛΤΣΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ, πνπ βξίζθεηαη 

ζηνλ νηθηζκό Υεξζνλήζνπ ηνπ Γήκνπ καο. 

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

αξηζ. 108/2017 απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο γηα ηε 

ρνξήγεζε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο – κνπζηθώλ 

νξγάλσλ , ηεο επηρείξεζεο «θαθεηέξηα – 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. 

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

αξηζ. 150/17942/25-06-2012 άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο «ΚΔΝΣΡΟ 

ΓΗΑΚΔΓΑΖ κε ζπγθξόηεζε κπαξ»,  κε ηελ επσλπκία 

“DIAMONDS AND PEARLS”ηδηνθηεζίαο ηεο θαο SKLIAR OLGA , 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αγ. Παξαζθεπήο 115 , ζην Ληκ. Υεξζνλήζνπ 

ηνπ Γήκνπ καο. 
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16. Πεξί ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ αλάθιεζε ή κε ηεο κε 

αξηζ. 31/2018 απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο γηα ηελ 

ρνξήγεζε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο –κνπζηθώλ 

νξγάλσλ , ηεο επηρείξεζεο «θαθεηέξηα», κε ηελ επσλπκία «MOLLY 

MALONES» , ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ , 

πνπ βξίζθεηαη ζηε νδό Γεκνθξαηίαο 94 , ζηα Μάιηα ηνπ Γήκνπ καο. 

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

αξηζ. 214/14819/01-08-2016 άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο «εζηηαηόξην – 

αλαςπθηήξην» , κε ηελ επσλπκία “THALASSA”, ΗΓΗΟΚΣΖΊΑ 

ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΊΑ ΘΑΛΑΑ ΚΟΝΑΚΗ Ο.Δ., κε λόκηκε εθπξόζσπν 

ηεο θα ΓΚΔΝΣΕΟΓΛΑΝΖ ΥΡΤΟΤΛΑ , πνπ βξίζθεηαη επί ηεο 

Π.Δ.Ο 90 Ζξαθιείνπ – Αγ. Νηθνιάνπ , ζηελ ηνπνζεζία Βαζεηαλόο 

Κάκπνο ηνπ Γήκνπ καο. 

18. Έθθξαζε γλώκεο γηα ηελ ρσξνζέηεζε απνθιεηζηηθήο ζέζεο 

ζηάζκεπζεο κπξνζηά από ην θηεληαηξείν επί ηεο νδνύ π. 

Καζζαβέηε αξ. 10 ζην Ληκέλα Υεξζνλήζνπ. 

19. Έθθξαζε γλώκεο γηα ηελ ρσξνζέηεζε απνθιεηζηηθήο ζέζεο 

ζηάζκεπζεο έλαληη ηνπ ηαηξείνπ Γεληθήο Οηθνγελεηαθήο Ηαηξηθήο επί 

ηεο νδνύ Παπαδνγηώξγε αξ. 16. 

20. Έθθξαζε γλώκεο γηα ηελ ρσξνζέηεζε ή κε απνθιεηζηηθήο ζέζεο 

ζηάζκεπζεο γηα ηα νρήκαηα ησλ ηαηξώλ , θάησ από ην πξώελ 

θνηλνηηθό θαηάζηεκα Γνπβώλ . 

21. Έθθξαζε γλώκεο γηα ηελ ρσξνζέηεζε απνθιεηζηηθήο ζέζεο 

ζηάζκεπζεο ΑκέΑ επί θαηλόκελεο νδνύ πιεζίνλ Πεδίνπ Βνιήο 

πεξηνρήο Γνπβώλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ . 

22. Έθθξαζε γλώκεο γηα ηελ ρσξνζέηεζε απνθιεηζηηθήο ζέζεο 

ζηάζκεπζεο ΑκεΑ επί ηεο νδνύ Βιπράδαο ζηελ πεξηνρή Κάησ Γνύβεο 

ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ. 

23. Πεξί κεξηθήο ηξνπνπνίεζεο – αλάθιεζεο ηνπ κε αξηζκό 19214/04-04-

2016 δεισηηθνύ παξαρώξεζεο πνπ αθνξά αθίλεην θεξόκελεο 

ηδηνθηεζίαο Γεσξγίνπ Λπδάθε θαη Καιιηόπεο Λπδάθε – Παπαδάθνπ 

ζηε πεξηνρή Κάησ Γνύβεο ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ . 
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24. Πεξί έγθξηζεο ηεο κειέηεο πξνζσξηλώλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ 

γηα ηνλ απνθιεηζκό ηεο Άλσ Γηάβαζεο 5(ΑΓ5)Γνπβώλ ζηα πιαίζηα 

ηνπ έξγνπ: «Γνύξλεο – Υεξζνλήζνπ» 

  

                                                                                              Μ.Δ.Γ  

                                                                                         Ο Πξόεδξνο  

                                                                              Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο                     

                                                                                    Μπάηζεο Γεκήηξηνο  

 

 

 

                                                               Μ.Δ.Γ 

                                                   Αθξηβέο Αληίγξαθν  

                                       Ο Γ/ληήο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ  

                                                  Βαζηιάθεο Νηθόιανο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ: 

1. Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

2. Γξαθείν Γεκάξρνπ 

3. Πίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ 

ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ: 

1. Φ.4β 

2. Φ.48            

 

 

 

          

 


