
             
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Χερσόνησος  : 08-04-2016 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθµός πρωτ. 41  

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Ταχ. ∆/ν ση : Λιµάνι Χερσονήσου 

Τ..Κ.            :    700 14     

Τηλ.         : 28970 – 24686 & 

                      28973 - 40019 

Αρµόδια :      Παπουτσάκη Χρ. 

Fax           : 28970 22977 

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 5
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  12
η
  του µηνός Μαρτίου 2016, ηµέρα Τρίτη 

και ώρα 18.00 µ.µ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα  παρακάτω 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑΤΑ: 
 

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

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονοµικής ∆ιάταξης αριθ. 

Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/12 (ΦΕΚ 2718 ΄Β/8-10-2012),  (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) στον 

ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, που βρίσκεται εντός του οικισµού 

Χερσονήσου, πλησίον της κεντρικής πλατείας, στη ∆.Κ. Χερσονήσου του ∆ήµου 

µας». 

 

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

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) µε υπαίθριο 

παιδότοπο µε την επωνυµία «ARION» στον κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, που 

βρίσκεται στην περιοχή Μαγκαφά του οικισµού Άνω Χερσονήσου, της ∆.Κ. 

Χερσονήσου του ∆ήµου µας». 

 

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

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονοµικής ∆ιάταξης αριθ. 

Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/12 (ΦΕΚ 2718 ΄Β/8-10-2012),  (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) στον κ. 

ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΠΕΤΡΟ, που βρίσκεται εντός του οικισµού Χερσονήσου, πλησίον 

της κεντρικής πλατείας, στη ∆.Κ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας». 

 

4. «∆ιατύπωση γνώµης επί αιτήσεως του κτηνοτρόφου Κλεισαρχάκη Εµµανουήλ 

                            Προς  : 
1. Τραπιέρης Νικόλαος 

2. Τραπιεράκης Πέτρος 

3. Στιβακτάκης Νικόλαος 

4.   Φιλιππάκη Αντιγόνη 



του Μιχαήλ» 

 

5. «Συζήτηση διαφόρων αποφάσεων που αφορούν τη ∆ηµοτική Κοινότητα 

Χερσονήσου». 

                                                                                                  Ο Πρόεδρος  

          ∆ηµοτικής Κοινότητας  

 

                       Φουκαράκης Νικόλαος 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Γραφείο ∆ηµάρχου 

2. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Φ.προσκλήσεων 


