
                
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Λιµάνι Χερσονήσου  : 10-04-2013 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθµός πρωτ. :  66 

∆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  5
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  15η  του µηνός Απριλίου 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 14.00 µ.µ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα 

παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

 ΘΕΜΑΤΑ 
   

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

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «Εστιατορίου – Καφέ µπαρ», που βρίσκεται στην 

οδό Ευρώπης 74Α στον οικισµό Κουτουλουφάρι της ∆.Κ. Λιµ. Χερσονήσου, στον 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΜΥΡΩΝ». 

 

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

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «Αναψυκτήριο, χωρίς παρασευαστήριο», που 

βρίσκεται στην οδό ∆ηµοκρατίας 38, στο Λιµ. Χερσονήσου,  στον ΡΙΖΟ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» 

 

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

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «ΤΑΒΈΡΝΑ», που βρίσκεται στην οδό Φ. ΖΩΤΟΥ 

12, στο Λιµ. Χερσονήσου,  στην ΜΠΑΡΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ». 

 

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

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην οδό 

ΑΡΧ. ΘΕΑΤΡΟΥ και ΚΑΣΤΡΙΟΥ γωνία , στο Λιµ. Χερσονήσου,  στην VOIGT 

ASTRID». 

                            Προς  : 
1. Τσαπάκης Αλέξανδρος 

2. Περάκη Ευάγγελο 

3. Μαστοράκη Μαρία - Χριστίνα 

4. Χάβα Καλλιόπη 

 
 



 

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

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που βρίσκεται 

στην οδό ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 55, στο Λιµ. Χερσονήσου,  στην Εταιρεία 

ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 

 

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

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», που βρίσκεται στην οδό ΕΛ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 181, στο Λιµ. Χερσονήσου,  στον ΤΣΑΠΑΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΟ». 

 

7. «Περί συζήτησης και λήψη απόφασης για ανάκληση της αρ. 15/2011 απόφασης της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Λιµ. Χερσονήσου, «Περί χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας 

ΣΚΑΝ∆ΑΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που βρίσκεται στην ∆.Κ. Λιµ. Χερσονήσου του 

∆ήµου µας».   

 

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

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», που βρίσκεται 

στην οδό ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ, στον Ανισσαρά,  στον  ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ». 

 

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

Κοινότητα Λιµένος Χερσονήσου» 

                                   Ο Πρόεδρος  
                                                                                           ∆ηµοτικής Κοινότητας  
                                                                                                      Λιµένος Χερσονήσου 
              
                    
                                                                                                     Φραγκιαδάκης Βαρδής 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

2. Γραφείο ∆ηµάρχου 

3. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Φ.προσκλήσεων 


