
          

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Χερσόνησος  : 27-09-2019
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθμός πρωτ.  18
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Ταχ. Δ/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 4  η   συνεδρίαση   της Κοινότητας  
                     Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου». 

Μετά από έλλειψη απαρτίας κατά την 3η Συνεδρίαση της Κοινότητας 
Χερσονήσου που πραγματοποιήθηκε στις 27/9/2019 και βάσει της υπ’ αριθμ. 
88/2019 εγκυκλίου που προβλέπει τα παρακάτω:
«Αν σε κάποια συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το συμβούλιο 
καλείται σε νέα συνεδρίαση που πραγματοποιείται το νωρίτερο μετά από 24 
ώρες στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη», 
σας  π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό 
Κατάστημα Χερσονήσου, (Λιμένα Χερσονήσου),  την  30η  του μηνός 
Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μεσημβρινή, για τη 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ:

1.«Έκφραση γνώμης για την  κατασκευή ή μη  πεζοδρομίου δυτικά  του ακινήτου
φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Κρασανάκη Δημητρίου στην περιοχή Ανάληψης του
Δήμου Χερσονήσου».

2. «Λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση (περισυλλογή και διαχείριση) αδέσποτων
ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3170\2003, που
είναι εγκαταλελειμμένα  στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Χερσονήσου του Δήμου
μας».

                            Προς  :
1. Τραπιεράκης Πέτρος
2. Ασαριωτάκη Ελένη
3. Πετκάνα-Τζανίδη Κων/να
4. Ροδιτάκης Τηλέμαχος
5. Τραπιέρης Νικόλαος
6. Καλυκάκης Εμμανουήλ



3.Περί  νομιμότητας  ή  μη  κυκλοφορίας  του  τουριστικού  τραίνου  (αν  έχει  άδεια
κυκλοφορίας ή όχι και αν έχει παραβιάζει τους όρους της εγκριθείσας διαδρομής».

4. Ανέγερση κοινοτικού καταστήματος για τις ανάγκες της Κοινότητας Χερσονήσου 

5.  Συζήτηση  διαφόρων  θεμάτων  που  αφορούν  τη  Δημοτική  Κοινότητα
Χερσονήσου».

                                                                                                 Ο Πρόεδρος 
Δημοτικής Κοινότητας

              Φουκαράκης Νικόλαος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Πίνακας Ανακοινώσεων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Φ.προσκλήσεων
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