
              
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Χερσόνησος  : 06-02-2013 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθµός πρωτ.  16 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Ταχ. ∆/ν ση : Λιµάνι Χερσονήσου 

Τ..Κ.            :    700 14     

Τηλ.         : 28970 – 24686 & 

                      28973 - 40017 

Αρµόδια :      Παπουτσάκη Χρ. 

Fax           : 28970 22977 

 

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 2
η
 συνεδρίαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας   

                     Χερσονήσου του ∆ήµου Χερσονήσου».   

  

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

Κατάστηµα Χερσονήσου, την  11
η
  του µηνός Φεβρουαρίου 2013, ηµέρα 

∆ευτέρα και ώρα 16.00 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. 12/2012 απόφασης 

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

καταστήµατος «Μίνι  Μάρκετ », ιδιοκτησίας   Θέµελη   Κων/νου , που βρίσκεται 

στα   Αγριανά»  

 
2. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για ανάκληση της αρ. 415/2009 απόφασης 

της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής  περί «χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος 

«παντοπωλείου» στον Στιβακτάκη Ιωάννη» 

 

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

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «επιχείρηση λιανικής και χονδρικής πώλησης 

διάθεσης τροφίµων (παντοπωλείο)»  στην ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΑΝΝΑ, στην πλατεία 

Αγ. ∆ηµητρίου στη Χερσόνησο»  

 

4. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για ανάκληση της αρ. 15/2012 απόφασης 

∆.Κ. Χερσονήσου περί «χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος «επιχείρηση 

αναψυχής (Καφενείο) » στον Χατζηδογιαννάκη Νεκτάριο» 

 

5. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για ανάκληση της αρ. 18/2012 απόφασης 

∆.Κ. Χερσονήσου περί «χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος 

«Μεζεδοπωλείο - Καφενείο» στην ∆ανέλη Στυλιανή» 

                            Προς  : 

1. Τραπιεράκη Πέτρο    

2. Καστρινάκη Άννα     

3. Καλυκάκη Γεώργιο   

4. Φαρσαράκη Ιωάννα 
 



 
6. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «επιχείρηση χονδρικής και λιανικής πώλησης 

διάθεσης τροφίµων ( παντοπωλείο, οπωροπωλείο, ξηροί καρποί, εµφιαλωµένα 

ποτά, πρατήριο άρτου κ.τ.λ.) στον ΤΣΑΛΟ ΦΩΤΙΟ,  στην οδό Ποσειδώνος στον 

οικισµό Αννισαρά της ∆.Κ. Χερσονήσου» 

 

7. «Περί συζήτησης διαφόρων θεµάτων που αφορούν τη ∆ηµοτική Κοινότητα 

Χερσονήσου» 

                                               Ο Πρόεδρος  

          ∆ηµοτικής Κοινότητας  

             

                       Ιωάννης Στιβακτάκης 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Γραφείο ∆ηµάρχου 

2. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

1. Φ.προσκλήσεων 


