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Τ..Κ.            :    700 14     

Τηλ.         : 2897340017 
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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την  19
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  10
η
  του µηνός 

∆εκεµβρίου 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   λήψη    απόφασης   χορήγησης   προέγκρισης   ίδρυσης   

καταστήµατος   υγ.   ενδιαφέροντος   «επιχείρηση αναψυχής προσφοράς 

οινοπνευµατωδών ποτών και επιχείρηση µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής 

και κρύας κουζίνας)»   στον   ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟ,  στην πλατεία ∆ηµαρχείου 

στο Λιµ. Χερσονήσου» 
 

2. «Περί   συζήτησης   και   λήψη    απόφασης   χορήγησης   προέγκρισης   ίδρυσης   

καταστήµατος   υγ.   ενδιαφέροντος   «επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος»   στον   

ΑΠΟΚΟΡΟΝΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ,   στην οδό Ελ. Βενιζέλου 143 στη ∆.Κ.  Λιµ. Χερσονήσου» 
 

3. «Περί   συζήτησης   και   λήψη    απόφασης   χορήγησης   προέγκρισης   ίδρυσης   

καταστήµατος   υγ.   ενδιαφέροντος   «επιχείρηση λιανικού εµπορίου διάθεση τροφίµων»   στον   

ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ,  στην οδό Ουλοφ Πάλµε 12 στη ∆.Κ.  Λιµ. Χερσονήσου». 

 

4. «Περί   συζήτησης   και   λήψη    απόφασης   χορήγησης   προέγκρισης   ίδρυσης   

καταστήµατος   υγ.   ενδιαφέροντος   «επιχείρηση λιανικού εµπορίου διάθεση τροφίµων»   στον   

BEEN STEVEN,  στην οδό Αρχ. Θεάτρου 5 & Ειρήνης και Φιλίας στη ∆.Κ.  Λιµ. Χερσονήσου» 

 

5. «Περί   συζήτησης   και   λήψη    απόφασης   για την έκφραση γνώµης (απλής) για τη 

µετατόπιση του περιπτέρου ιδιοκτησίας Τριανταφυλλίδη Στυλιανής σε νέα θέση στην οδό Ελ. 

Βενιζέλου και ανωνύµου οδού (δίπλα στην Παγκρήτια Τράπεζα), στο Λιµάνι Χερσονήσου». 

                            Προς  : 

1. Φραγκιαδάκη Βαρδή 

2. Περάκη Ευάγγελο 

3. Μαστοράκη Μαρία - Χριστίνα 

4. Χάβα Καλλιόπη 

 
 



 

6. «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 


