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Ταχ. ∆/ν ση : Λιµάνι Χερσονήσου 

Τ..Κ.            :    700 14     

Τηλ.         : 2897340017 

Αρµόδιος    : Παπουτσάκη Χρ. 

Fax           : 2897022977. 
 

 

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την  14
η
 συνεδρίαση του συµβουλίου 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 Ελευθερίας 50, την  30
η
  του µηνός 

Αυγούστου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 18.00 µ.µ., για τη συζήτηση και λήψη 

απόφασης για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

 ΘΕΜΑΤΑ: 
 

      1.  «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για τροποποίηση, (ως προς τη χρήση 
του καταστήµατος) της αριθµ. 35/2011 απόφασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λ. 
Χερσονήσου που αναφερόταν στη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος  
υγ. ενδιαφέροντος «ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 200 ΘΕΣΕΩΝ», µε 
ιδιοκτήτρια την ΜΠΟΥΝΤΩΝΑΣ Μ. – Κ. ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗΣ Ο.Ε., στην οδό Ελ. 
Βενιζέλου & Αποστολογιάννη, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου 
µας». 
     2.  «Περί έκφρασης σύµφωνης γνώµης για την παραχώρηση του γηπέδου 
ποδοσφαίρου, που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Κοινότητα Λ. Χερσονήσου, προκειµένου 
να χρησιµοποιηθεί από το σωµατείο Α.Ο. Ανάληψης για το χρονικό διάστηµα των 
ετών 2011-2012». 
    3.  «Λήψη απόφασης για την καταγραφή και γνωµοδότηση αξιοποίησης, της 
αγροτικής ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Λ. Χερσονήσου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. β΄». 
    4.  «Συζήτηση περί αυθαίρετης βόσκησης ζώων σε βοσκήσιµες εκτάσεις που 
βρίσκονται στα διοικητικά όρια της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λ. Χερσονήσου, ύστερα 
από το 08/08/2011 έγγραφο του Αντιδηµάρχου Αγροτικής Παραγωγής του ∆ήµου 
Χερσονήσου κ. Μακράκη Γεωργίου». 
    5.  «1η ενέργεια διαβούλευσης για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος του ∆ήµου Χερσονήσου - Συµπλήρωση ερωτηµατολογίου». 
(Καταγραφή προβληµάτων και αναγκών που αφορούν τη ∆ηµοτική Κοινότητα Λ. 
Χερσονήσου  – ∆ιατύπωση προτάσεων για την ανάπτυξη γενικά της περιοχής µας). 
 

                            Προς  : 

1. Φραγκιαδάκη Βαρδή 

2. Περάκη Ευάγγελο 

3. Μαστοράκη Μαρία - Χριστίνα 

4. Χάβα Καλλιόπη 

 
 



                                       Ο Πρόεδρος  
          ∆ηµοτικής Κοινότητας  

 

          Τσαπάκης Αλέξανδρος 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Γραφείο ∆ηµάρχου 

2. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Φ.προσκλήσεων 

2. 48β 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Ερωτηµατολόγιο ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για τη συµπλήρωσή 

του.  

 

 


