
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Λιµάνι Χερσονήσου  : 04-03-2013 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθµός πρωτ. :  48 

∆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  4
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  8
η
  του µηνός Μαρτίου 2013, ηµέρα 

∆ευτέρα και ώρα 12.00 µεσηµβρινή, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων 

για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

 ΘΕΜΑΤΑ 
 

   

1. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για τροποποίηση της αριθµ. 16/2013 

απόφασης «Περί χορήγησης 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». 

 

2. «Περί συζήτησης και λήψη απόφασης για ανάκληση της αρ. 28/2012 απόφασης 

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

«Παντοπωλείο (τυποποιηµένα παραδοσιακά προϊόντα», ιδιοκτησίας της εταιρείας 

Κουµπανάκη Ιωάννη & Σία Ο.Ε., που βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου 141 στη 

∆ηµοτική Κοινότητα Λ. Χερσονήσου». 

 

3. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για ανάκληση της αρ. 19/2012 απόφασης 

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

«Παντοπωλείο (παραδοσιακά προϊόντα)», ιδιοκτησίας Τσαπάκη Βαρδή», που 

βρίσκεται στην ∆.Κ. Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου Χερσονήσου» 

 

                            Προς  : 

1. Τσαπάκης Αλέξανδρος 

2. Περάκη Ευάγγελο 

3. Μαστοράκη Μαρία - Χριστίνα 

4. Χάβα Καλλιόπη 

 
 



4. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για ανάκληση της αρ. 43/2012 και 52/2012 

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

προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος «Καφενείο», ιδιοκτησίας    Τσιχλή Ιωάννη, που 

βρίσκεται  στην    οδό Αγίου Γεωργ’ιου 2 στη   ∆ηµοτική   Κοινότητα   Λιµ.   

Χερ/σου»   

   

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

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «Επιχείρηση εστίασης παρασκευής και 

προσφοράς πλήρους γεύµατος (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)», που βρίσκεται στην οδό 

Μίνωος 3, στο Λιµ. Χερσονήσου,  στον ΜΗΝΑ ΣΤΡΑΤΗ» 

 

6. «Λήψη απόφασης «Περί ονοµατοθεσίας οδών και πλατειών που βρίσκονται στα 

διοικητικά όρια της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λ. Χερσονήσου»   

 

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

Κοινότητα Λιµένος Χερσονήσου» 

                                   Ο Πρόεδρος  

          ∆ηµοτικής Κοινότητας  

 

              

                   Φραγκιαδάκης Βαρδής 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

2. Γραφείο ∆ηµάρχου 

3. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Φ.προσκλήσεων 


