
           (Νέα θέµατα που προέκυψαν για την 13
η
 Συνεδρίαση της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Λιµ. Χερσονήσου- συµπληρωµατικά στην µε αριθµ. πρωτ. 190/14-07-2014 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου) 

 

         
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Λιµάνι Χερσονήσου  : 14-07-2014 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                 Αριθµός πρωτ. :  190/14-7-14 & 193/16-7-14 

∆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  13
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 18
η
 του µήνα Ιουλίου 2014, ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 14.00 µ.µ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα 

παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

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

Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών 

(Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονοµικής ∆ιάταξης) ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΨΙΛΙΚΑ στην 

εταιρεία Σ. Ραπτάκη –Μ. Λαγουδάκος Ο.Ε. µε νόµιµη εκπρόσωπο την 

κ.ΡΑΠΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ, στην οδό Αγίας Παρασκευής 67, της ∆.Κ. Λ. 

Χερσονήσου». 

 

2. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την τροποποίηση της απόφασης µε αρ. 

74/2014 που αφορούσε την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. 

ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 

(ζεστής και κρύας κουζίνας) (Εστιατόριο – Σνακ µπαρ)» στην κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ 

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, που βρίσκεται στην οδό Παπαδογιώργη  αρ. 16 της ∆Κ Λ. 

Χερσονήσου» 

 

3. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών 

(Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονοµικής ∆ιάταξης) ΚΑΒΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ 

                            Προς  : 
1. Τσαπάκης Αλέξανδρος 

2. Περάκη Ευάγγελο 

3. Μαστοράκη Μαρία - Χριστίνα 

4. Χάβα Καλλιόπη 

 
 



(ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ)  στον κ. ΓΑΛΑΝΟ  ΧΡΗΣΤΟ στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 

στον κόµβο Ανισσαρά στη ∆Κ Χερσονήσου. 

 

4. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την ανάκληση της υπ΄αριθµ. 70/2014 

απόφασης χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος 

«κέντρο διασκέδασης», ιδιοκτησίας ΛΑΓΟΥ∆ΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στη συµβολή των 

οδών Μίνωος & 25
Ης

 Μαρτίου στον οικισµό Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας» 

 

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

Κοινότητα Λιµένος Χερσονήσου». 

                                   Ο Πρόεδρος  

          ∆ηµοτικής Κοινότητας  

 

                   Φραγκιαδάκης Βαρδής 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Γραφείο ∆ηµάρχου 

2. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Φ.προσκλήσεων 


