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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την  15
η
 συνεδρίαση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Λιµένος Χερσονήσου του ∆ήµου Χερσονήσου».   

  

 Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο ∆ηµαρχιακό 

Κατάστηµα Λιµένος Χερσονήσου Ελευθερίας 50, την  16
η
  του µηνός 

Οκτωβρίου 2011, ηµέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.µ., για τη συζήτηση και 

λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

 

 ΘΕΜΑΤΑ: 
 

1. «Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για ανάκληση της αρ. 82/2010 απόφασης 

∆ηµαρχιακής Επιτροπής  πρώην ∆ήµου Χερσονήσου, που αφορά την χορήγηση 

προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ 

– ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» στον ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νικολάου, που βρίσκεται 

στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 44,  στη ∆ηµοτική Κοινότητα Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου 

µας».  

2. «Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης τροποποίησης(ως προς το είδος του 

καταστήµατος) της αρ. 438/2010 απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής  πρώην ∆ήµου 

Χερσονήσου, που αναφερόταν στη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης σε κατάστηµα 

«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» µε ιδιοκτήτη τον ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΣΤΑΥΡΟ, στην οδό 

Ελ. Βενιζέλου 164 στη ∆ηµοτική Κοινότητα Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας». 

 

3. «Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «Μίνι µαρκετ» µε ιδιοκτήτη τον GERGANA 

VASILEVA, που βρίσκεται στην οδό Γιαµπουδάκη αρ. 6, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Λιµ. 

Χερσονήσου του ∆ήµου µας».  

 

4. «Περί έκφρασης σύµφωνης γνώµης, για την παραχώρηση µιας αίθουσας διδασκαλίας 

στο Πολιτιστικό Κέντρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λιµένος Χερσονήσου του ∆ήµου 

Χερσονήσου, και συγκεκριµένα τον προθάλαµο θεάτρου στο δεύτερο όροφο, µε σκοπό 

                            Προς  : 

1. Φραγκιαδάκη Βαρδή 

2. Περάκη Ευάγγελο 

3. Μαστοράκη Μαρία - Χριστίνα 

4. Χάβα Καλλιόπη 

 
 



την εκπλήρωση του Προγράµµατος «Σέρβικο Σχολείο», για τη σχολική χρονιά 2011-

2012». 

 

5. «Περί έκφρασης σύµφωνης γνώµης που αφορά την κυκλοφοριακή σήµανση στο 

Τµήµα που ενώνει τη ∆ηµοτική Κοινότητα Χερσονήσου µε τον οικισµό  Πισκοπιανό της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Λιµένος Χερσονήσου του ∆ήµου Χερσονήσου, σύµφωνα µε την 

31/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Χερσονήσου». 

 

6. «Συζήτηση διαφόρων θεµάτων που απασχολούν τη ∆ηµοτική Κοινότητα Λ. 

Χερσονήσου του ∆ήµου Χερσονήσου» 

 

                                       Ο Πρόεδρος  
          ∆ηµοτικής Κοινότητας  

 

          Τσαπάκης Αλέξανδρος 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Γραφείο ∆ηµάρχου 

2. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Φ.προσκλήσεων 

2. 48β 

 

 


