
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Λιµάνι Χερσονήσου  : 24-1-2013 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθµός πρωτ. : 10 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

Ταχ. ∆/ν ση : Λιµάνι Χερσονήσου 

Τ..Κ.            :    700 14     

Τηλ.         : 28973 40017 

Αρµόδιος    : Παπουτσάκη Χρ. 

Fax           : 2897022764. 
 

 

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την  2
η
 συνεδρίαση 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, την  29
η
  του µηνός Ιανουαρίου 2013, 

ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα 

παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

 ΘΕΜΑΤΑ 
 

  1. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για ανάκληση της αρ. 39/2012 απόφασης της 

∆ηµοτικής  Κοινότητας  Λιµ. Χερ/σου , περί «χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος «Παντοπωλείο», ιδιοκτησίας  ΚΟΜΜΑΤΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΟ,  που βρίσκεται 

στον οικισµό  Ανισσαρά  της  ∆.Κ  Λιµ. Χερσονήσου. 

 

2. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος 

υγ. ενδιαφέροντος «επιχείρηση µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής και κρύας 

κουζίνας), (παρασκευή παγωτού µε τραπεζοκαθίσµατα) » στην ΜΟΥΣΑ ΤΟΥΜΠΕ, στην 

οδό Ελ. Βενιζέλου αρ.159 στο Λιµ. Χερσονήσου. 

 

3. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος 

υγ. ενδιαφέροντος «επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίµων (πρατήριο άρτου)»  

στην ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ – ΕΡΓΑΖΑΚΗ Ο.Ε, στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ.115, στο Λιµ. 

Χερσονήσου. 

   

4. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος 

υγ. ενδιαφέροντος «επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίµων (παραδοσιακά 

προϊόντα)» στον ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ 

, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 109, στο Λιµ. Χερσονήσου. 

                            Προς  : 

1. Τσαπάκη Αλέξανδρο 

2. Περάκη Ευάγγελο 

3. Μαστοράκη Μαρία - Χριστίνα 

4. Χάβα Καλλιόπη 

 
 



 

5. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος 

υγ. ενδιαφέροντος «επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίµων (πρατήριο άρτου)» 

στον VALENTIN PETROV, στην οδό ∆ηµοκρατίας 14, στο Λιµ. Χερσονήσου. 

  

   

6. «Συζήτηση και ενηµέρωση διαφόρων θεµάτων που αφορούν τη ∆ηµοτική Κοινότητα 

Λιµένος Χερσονήσου» 

                                   Ο Πρόεδρος  

          ∆ηµοτικής Κοινότητας  

 

              

                   Φραγκιαδάκης Βαρδής 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ∆/νση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

2. Γραφείο ∆ηµάρχου 

3. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Φ.προσκλήσεων 


