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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την  16
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  28
η
  του µηνός 

Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Παρασκευή,  και ώρα 14.30 µ.µ., για τη συζήτηση 

και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

 ΘΕΜΑΤΑ: 

 
1. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης χορήγησης ή µη άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων 

στο κατάστηµα «Καφετέρια - µπαρ», ιδιοκτησίας  ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  στην οδό 

Αγ. Παρασκευής 97 στο Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας». 

  

 2. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για ανάκληση της αρ. 02/2012 απόφασης της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Λιµ. Χερσονήσου, περί «χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος «Οβελιστηρίου», ιδιοκτησίας Μ. ΒΑΝ ΡΟΥΜΠΤ & ΣΙΑ Ε.Ε., που 

βρίσκεται στην οδό Μίνωος & Αρκαδίου στο Λιµ. Χερσονήσου» 

 

3. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για ανάκληση της αρ. 27/2012 απόφασης της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Λιµ. Χερσονήσου, περί «χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος «Μεζεδοπωλείο - Καφενείο», ιδιοκτησίας ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ που βρίσκεται στην οδό Φιλωνίδου Ζώτου αρ. 12, στο Λιµ. 

Χερσονήσου» 

 

4. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για τροποποίηση της αρ. 30/2012 απόφασης 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λιµ. Χερσονήσου, ως προς την χρήση του καταστήµατος, 

ιδιοκτησίας ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  που βρίσκεται στην οδό 25
η 

Μαρτίου, στο 

Λιµ. Χερσονήσου» 

                            Προς  : 

1. Φραγκιαδάκη Βαρδή 

2. Περάκη Ευάγγελο 

3. Μαστοράκη Μαρία - Χριστίνα 

4. Χάβα Καλλιόπη 

 
 



 

5. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για τροποποίηση της αρ. 43/2012 απόφασης 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λιµ. Χερσονήσου, ως προς την χρήση του καταστήµατος, 

ιδιοκτησίας ΤΣΙΧΛΗ ΙΩΑΝΝΗ που βρίσκεται στην οδό Αγ. Γεωργίου αρ. 2, στο Λιµ. 

Χερσονήσου» 

 

6. «Περί παραχώρησης χρήσης αίθουσας διδασκαλίας 2
ου

 ορόφου του Πολιτιστικού 

Κέντρου Χερσονήσου (προθάλαµο θεάτρου), για την πραγµατοποίηση του 

προγράµµατος  «Σέρβικο Σχολείο». 

 

 7. «Συζήτηση - ενηµέρωση διαφόρων θεµάτων που αφορούν 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 


