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Ταχ. ∆/ν ση : Λιµάνι Χερσονήσου 

Τ..Κ.            :    700 14     

Τηλ.         : 2897340017 

Αρµόδιος    : Παπουτσάκη Χρ. 

Fax           : 2897022977. 
 

 

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την  17
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  15
η
  του µηνός 

Οκτωβρίου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα,  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 για ανάκληση της αρ. 50/2011 απόφασης της 

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

καταστήµατος «Καφενείο», ιδιοκτησίας ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ ΞΕΝΟΦΩΝ που βρίσκεται στην 

οδό Αγ. Παρασκευής αρ. 87, στο Λιµ. Χερσονήσου» 

 

2. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για ανάκληση της αρ. 23/2012 απόφασης της 

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

καταστήµατος «Καφέ µπαρ», ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ που 

βρίσκεται στην οδό Ουλοφ Πάλµε, στο Λιµ. Χερσονήσου» 

 

3. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για ανάκληση της αρ. 05/2012 απόφασης της 

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

καταστήµατος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ που βρίσκεται  στην 

οδό ∆αιδάλου αρ. 10 στο Λιµ. Χερσονήσου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λιµ. Χερσονήσου» 

 

4. «Λήψη απόφασης περί : α) Ανώτατου αριθµού αδειών κατά κατηγορία επαγγελµάτων που 

πρόκειται να χορηγηθούν το έτος 2013 και προσδιορισµό ισάριθµων, συγκεκριµένων θέσεων για 

την άσκηση των υπαίθριων στάσιµων εµπορικών δραστηριοτήτων, β) ανώτατου αριθµού των 

αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου τύπου Β΄ για το έτος 2013 και γ) ανώτατου αριθµού των 

αδειών υπαίθριου εµπορίου τύπου Α΄ για το έτος 2013». 

                            Προς  : 

1. Φραγκιαδάκη Βαρδή 

2. Περάκη Ευάγγελο 

3. Μαστοράκη Μαρία - Χριστίνα 

4. Χάβα Καλλιόπη 

 
 



 

 5. «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 


