
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Λιµάνι Χερσονήσου  : 15-02-2013 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθµός πρωτ. :  30 

∆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  3
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  19
η
  του µηνός Φεβρουαρίου 2013, 

ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα 

παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

 ΘΕΜΑΤΑ 
 

  1. «Περί συζήτησης και λήψη απόφασης για ανάκληση της αρ. 21/2012 απόφασης 

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

«επιχείρηση αναψυχής (Καφενείο) και επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους 

γεύµατος (ταβέρνα)» στον Χασουράκη Κων/νο» 

 

2. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για ανάκληση της αρ. 13/2012 απόφασης 

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

«επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος (σνακ µπαρ)» στην 

Παπαδοπούλου Μαρία» 

 

3. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για ανάκληση της αρ. 10/2012 απόφασης 

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

καταστήµατος «Ψητοπωλείο   Σνακ   Μπαρ », ιδιοκτησίας    Εταιρείας    

Φανταουτσάκη -  Ψαράκη  Ο.Ε.,   που βρίσκεται  στην    Περιοχή   Βλυχάδα   ή  

Βαθύ   Ρυάκι  της   ∆ηµοτικής   Κοινότητας   Λιµ.   Χερ/σου»   

   

4. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για ανάκληση της αρ. 09/2012 απόφασης 

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

                            Προς  : 

1. Τσαπάκης Αλέξανδρος 

2. Περάκη Ευάγγελο 

3. Μαστοράκη Μαρία - Χριστίνα 

4. Χάβα Καλλιόπη 

 
 



καταστήµατος «Παντοπωλείο», ιδιοκτησίας  Τσιόρη    Γεώργιο,   που βρίσκεται  

στην    οδό    Ελ.  Βενιζέλου  αρ.   55   της  ∆ηµοτικής   Κοινότητας  Λιµ.  Χερ/σου»  

 

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

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «επιχείρηση λιανικής πώλησης διάθεση 

τροφίµων (παντοπωλείο)», που βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 195, στο Λιµ. 

Χερσονήσου,  στην Χαριτάκη Σοφία» 

 

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

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «επιχείρηση λιανικής πώλησης διάθεση 

τροφίµων (παντοπωλείο – παραδοσιακά προϊόντα))», που βρίσκεται στην οδό 

έναντι παλαιάς ∆ΟΥ, στο Λιµ. Χερσονήσου,  στην NAYDANOVA ELENA». 

   

7. «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 


