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Θ Δ Μ Α: «Πξόζθιεζε γηα ηελ 6
ε
  ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο        

                     Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ  Υεξζνλήζνπ».   

  

 αο π ρ ο ζ θ α ι ώ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ 

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

Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα Γνπξλώλ, ηελ  05.12.2019  ηοσ κελός 

Γεθεκβρίοσ 2019 , εκέρα Πέκπηε  θαη ώρα 09.30, γηα ηε ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 
 

1. Περί ζσδήηεζες θαη ιήυες απόθαζες γηα ηελ αλάθιεζε ή κε ηες κε 

αρηζ. 37/2018 απόθαζες ηες Δπηηροπής Ποηόηεηας Εφής γηα ηελ 

τορήγεζε παράηαζες φραρίοσ ιεηηοσργίας κοσζηθής – κοσζηθώλ 

οργάλφλ , ηες επητείρεζες «θαθεηέρηα – κπαρ», κε ηελ επφλσκία 

«BLEND» , ηδηοθηεζίας ηοσ θ. ΜΟΤΝΣΡΑΚΖ ΑΡΜΑΝΓΟΤ , ποσ 

βρίζθεηαη ζηελ οδό  Αγ. Παραζθεσής 65 ζηο Ληκ. Υερζολήζοσ  ηοσ 

Γήκοσ κας. 

2. Περί ζσδήηεζες θαη ιήυες απόθαζες γηα ηελ αλάθιεζε ή κε ηες κε 

αρηζ. 25/2019 απόθαζες ηες Δπηηροπής Ποηόηεηας Εφής γηα ηε 

τορήγεζε παράηαζες φραρίοσ ιεηηοσργίας κοσζηθής – κοσζηθώλ 

οργάλφλ, ηες επητείρεζες «θαθεηέρηα – κπαρ», κε ηελ επφλσκία 

  Προς  : 

Σαθηηθά κέιε 

1. Αλαζηαζάθεο Κσλζηαληίλνο 

2. Εαραξηνπδάθεο Κσλζηαληίλνο 

3. Μπαγνπξάθεο Γεώξγηνο 

4. Καηζακπνμάθεο ππξίδσλ  

5. Μνπληξάθεο Δπζύκηνο 

6. Εεξβάθεο Δκκαλνπήι  

Αλαπιερφκαηηθά κέιε 

1. Φαδάθεο Νηθόιανο 

2. Μαθξάθεο ππξίδσλ  

3. Ρνπζάθεο Ησάλλεο 

4. Εεξβάθε Δπξπδίθε 
 

Κοηλοποίεζε:   θ. Γήκαρτο 

 

Γούρλες,  02-12-2019 

Αρίζ. Πρφη.: 23197 
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“ESCAPE LOUNGE” , ηδηοθηεζίας ηοσ θ. PERISNAKA DRITAN 

,ποσ βρίζθεηαη ζηελ οδό Αγ. Ηφάλλε 82 , ζηολ οηθηζκό ηαιίδας ηοσ 

Γήκοσ κας . 

3. Περί ζσδήηεζες θαη ιήυες απόθαζες τορήγεζες ή κε παράηαζες 

φραρίοσ ιεηηοσργίας κοσζηθής – κοσζηθώλ οργάλφλ ζηο θαηάζηεκα 

«ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ – ΤΠΑΗΘΡΗΟ ΜΠΑΡ» , κε ηελ επφλσκία «MARIA 

YANNIS»,ηδηοθηεζία ηες θας ΜΠΑΡΗΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ , ποσ βρίζθεηαη 

ζηελ οδό Βιστάδας ζηολ οηθηζκό Κάηφ Γούβες ηες Γ.Κ. Γοσβώλ ηοσ 

Γήκοσ κας. 

4. Περί ζσδεηήζεφς θαη ιήυες απόθαζες γηα ηελ αλάθιεζε ή κε ηες κε 

αρηζ. 13/1177/09-02-2006 άδεηα ίδρσζες θαη ιεηηοσργίας 

θαηαζηήκαηος σγεηολοκηθού ελδηαθέροληος «παληοπφιείο- 

εκθηαιφκέλφλ ποηώλ (θάβα) – προχόληφλ αιιαληοποηίας θαη 

ησροθοκίας», κε ηελ επφλσκία «S/M HERSONISSOS» , ηδηοθηεζίας 

ηοσ θ. ΓΑΝΔΛΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟΤ , ποσ βρίζθεηαη επί ηες παραιηαθής 

οδού , ζηολ οηθηζκό Αληζζαρά ηοσ Γήκοσ κας. 

5. Περί ζσδήηεζες θαη ιήυες απόθαζες γηα ηελ αλάθιεζε ή κε ηες κε 

αρηζ. 32/2018 απόθαζες Δπηηροπής Ποηόηεηας Εφής  γηα ηε 

τορήγεζε παράηαζες φραρίοσ ιεηηοσργίας κοσζηθής – κοσζηθώλ 

οργάλφλ , ηες επητείρεζες «θαθεηέρηα – κπαρ», κε ηελ επφλσκία 

«SALTIRE» , ηδηοθηεζίας ηοσ θ. MARTIN DALE MALCOLM, ποσ 

βρίζθεηαη ζηελ οδό Γεκοθραηίας 82 , ζηολ οηθηζκό Μαιίφλ ηοσ 

Γήκοσ κας. 

6. Περί ζσδήηεζες θαη ιήυες απόθαζες γηα ηελ αλάθιεζε ή κε ηες κε 

αρηζ. 116/2017 απόθαζες ηες Δπηηροπής Ποηόηεηας Εφής γηα ηε 

τορήγεζε παράηαζες φραρίοσ ιεηηοσργίας κοσζηθής – κοσζηθώλ 

οργάλφλ , ηες επητείρεζες «αλαυσθηήρηο – θαθελείο», κε ηελ 

επφλσκία “PASSION” , ηδηοθηεζίας ηες θας PATRIKU EDLIRA 

,ποσ βρίζθεηαη ζηε οδό Αγ. Ηφάλλε 17 , ζηε ηαιίδα ηοσ Γήκοσ κας. 

7. Περί ζσδήηεζες θαη ιήυες απόθαζες γηα ηελ αλάθιεζε ή κε ηες κε 

αρηζ. 15/2018 απόθαζε ηες Δπηηροπής Ποηόηεηας Εφής γηα ηε 

τορήγεζε παράηαζες φραρίοσ ιεηηοσργίας κοσζηθής – κοσζηθώλ 

οργάλφλ , ηες επητείρεζες «ζλαθ κπαρ - θαθεηέρηα – σπαίζρηο κπαρ» 

, κε ηελ επφλσκία «ΜΗΝΣ» , ηδηοθηεζία ηες εηαηρείας 

“ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΖ ΜΑΛΗΧΝ Ο.Δ” κε λόκηκο εθπρόζφπο ηολ θ. 

ΚΑΝΓΑΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ, ποσ βρίζθεηαη ζηε οδό Γεκοθραηίας 50, 

ζηα Μάιηα  ηοσ Γήκοσ κας. 

8. Περί ζσδεηήζεφς θαη ιήυες απόθαζες γηα ηελ ορηζηηθή ζθράγηζε 

ηοσ παηδόηοποσ ποσ ιεηηοσργεί εληός θαηαζηήκαηος σγεηολοκηθού 

ελδηαθέροληος «ζλαθ κπαρ» , κε ηελ επφλσκία «ETOILE CAFE» , 

ηδηοθηεζίας ηοσ θ. ΜΑΝΓΑΛΔΝΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ , ποσ βρίζθεηαη επί 

ηες οδού Γεκοθραηίας ζηολ οηθηζκό Κοθθίλε Υάλη ηοσ Γήκοσ κας  
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θαζώς  θαη ηελ από 07-11-2019 σκπιερφκαηηθή Δηζήγεζε  ζτεηηθά 

κε ηελ ιεηηοσργία ηοσ παηδόηοποσ. 

9. Περί ζσδεηήζεφς θαη ιήυες απόθαζες γηα ηελ αλάθιεζε ή κε ηες κε 

αρ. 196/14468/19-12-2007 άδεηας ίδρσζες θαη ιεηηοσργίας ηοσ 

θαηαζηήκαηος σγεηολοκηθού ελδηαθέροληος «ηαβέρλα», κε ηελ 

επφλσκία “ΑΤΛΖ” , ηδηοθηεζίας ηοσ θ. ΡΟΤΚΟΤΝΑΚΖ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ , ποσ βρίζθεηαη ζηελ οδό Γ. Πεηράθε 11, ζηο Ληκ. 

Υερζολήζοσ ηοσ Γήκοσ κας. 

10. Περί ζσδεηήζεφς θαη ιήυες απόθαζες γηα ηελ αλάθιεζε ή κε ηες κε 

αρ. 196/14468/19-12-2007 άδεηας ίδρσζες  θαη ιεηηοσργίας ηοσ 

θαηαζηήκαηος σγεηολοκηθού ελδηαθέροληος «ηαβέρλα», κε ηελ 

επφλσκία “ΑΤΛΖ” , ηδηοθηεζίας ηοσ  θ. ΡΟΤΚΟΤΝΑΚΖ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ , ποσ βρίζθεηαη ζηελ οδό Γ. Πεηράθε 11 , ζηο Ληκ. 

Υερζολήζοσ ηοσ Γήκοσ κας. 

11. Περί ζσδεηήζεφς θαη ιήυες απόθαζες γηα ηελ αλάθιεζε ή κε ηες κε 

αρίζ.1327/20-04-1995 άδεηας ίδρσζες  θαη ιεηηοσργίας θαηαζηήκαηος 

σγεηολοκηθού ελδηαθέροληος «εζηηαηόρηο – οβειηζηήρηο (ζερηλής 

περηόδοσ )», κε ηελ επφλσκία “MYTHOS” , ηδηοθηεζίας ηοσ θ. 

ΕΔΡΒΑΚΖ ΣΗΣΟΤ , ποσ βρίζθεηαη ζηελ οδό Αγ. Ηφάλλε 58 , ζηολ 

οηθηζκό ηαιίδας ηοσ Γήκοσ κας. 

12. Περί ζσδεηήζεφς θαη ιήυες απόθαζες γηα ηελ αλάθιεζε ή κε ηες κε 

αρηζ. 241/15704/10-08-2016 άδεηας ίδρσζες  θαη ιεηηοσργίας 

θαηαζηήκαηος σγεηολοκηθού ελδηαθέροληος «θαθεηέρηα» , κε ηελ 

επφλσκία “ONAR” , ηδηοθηεζίας ηοσ θ. ΦΑΚΗΧΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ, 

ποσ βρίζθεηαη ζηελ οδό Η .Κφλζηαληηλίδε , ζηης Κάηφ Γούβες ηοσ 

Γήκοσ κας. 

13. Περί ζσδεηήζεφς θαη ιήυες απόθαζες γηα ηελ αλάθιεζε ή κε ηες κε 

αρηζ.138/14747/30-05-2014  άδεηα ίδρσζες  θαη ιεηηοσργίας 

θαηαζηήκαηος σγεηολοκηθού ελδηαθέροληος «παγφηοποιείο – 

γαιαθηοπφιείο τφρίς εργαζηήρηο γηα περαζηηθούς», κε ηελ επφλσκία 

“SANTORINI” , ηδηοθηεζίας ηοσ θ. ΣΑΛΟΤ ΦΧΣΗΟΤ , ποσ 

βρίζθεηαη  ζηελ οδό Δι. Βεληδέιοσ 46 , ζηο Ληκ. Υερζολήζοσ ηοσ 

Γήκοσ κας. 

14. Έθθραζε γλώκες γηα ηελ θαηαζθεσή ή κε πεδοδροκίοσ δσηηθά ηοσ 

αθηλήηοσ θερόκελες ηδηοθηεζίας ηοσ θοσ Κραζαλάθε Γεκεηρίοσ 

ζηελ περηοτή Αλάιευες ηοσ Γήκοσ Υερζολήζοσ. 

15. Περί έγθρηζε ηες κειέηες προζφρηλώλ θσθιοθορηαθώλ ρσζκίζεφλ 

επί ηε 25
ες

 Μαρηίοσ θαη οδώλ Μίλφος θαη Γηακποσδάθε ζηα πιαίζηα 

ηοσ έργοσ : «Αλάπιαζε ηφλ οδώλ Μίλφος , Γηακποσδάθε θαη 25
ες

 

Μαρηίοσ ζηο Ληκ. Υερζολήζοσ». 
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16. Αίηεκα θοπής δέληροσ ζηολ οηθηζκό Υαραζού ηες Γεκοηηθής 

Κοηλόηεηας Γοσβώλ .    

 

                       

                                                                                          Μ.Δ.Γ  

                                                                                     Ο Πρόεδρος  

                                                                            Δπηηροπής Ποηόηεηας Εφής                     

                                                                                Γεκήηρηος Μπάηζες 

 

 

 

                                                            Μ.Δ.Γ 

                                                 Αθρηβές Αληίγραθο  

                                     Ο Γ/ληής Γηοηθεηηθώλ Τπερεζηώλ 

                                                 Βαζηιάθες Νηθόιαος  

                                                              α/α  

Σαζηούδε Καιιηρόε  

 

 

   
 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ: 

1. Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

2. Γξαθείν Γεκάξρνπ 

3. Πίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ: 

1. Φ.4β 

2. Φ.48            

 

 

 

           


