
             
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Χερσόνησος  : 08-07-2014 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθµός πρωτ.  96 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Ταχ. ∆/ν ση : Λιµάνι Χερσονήσου 

Τ..Κ.            :    700 14     

Τηλ.         : 28970 – 24686 & 

                      28973 - 40017 

Αρµόδια :      Παπουτσάκη Χρ. 

Fax           : 28970 22977 

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 10
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  15
η
  του µηνός Ιουλίου 2014, ηµέρα Τρίτη και 

ώρα 16.00 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 Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών 

(Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονοµικής ∆ιάταξης) ΚΑΒΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ 

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

στον κόµβο Ανισσαρά στη ∆Κ Χερσονήσου» 

 

2. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης χορήγησης προέγκρισης εγκατάστασης και 

λειτουργίας ψυχαγωγικής δραστηριότητας  «Υ∆ΑΤΟΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ-ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ 

α)GIANT SLIDES, β)ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ και γ)SPACE BOWL», στην 

εταιρεία  µε την επωνυµία Υ∆ΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. ΡΗΤΣΟΠΟΥΛΟ 

ΧΡΗΣΤΟ  που βρίσκονται εντός της επιχείρησης AQUA PLUS (Ψυχαγωγικό 

πάρκο) στο 5
ο
 χιλ. του δρόµου Χερσόνησος – Καστέλλι, στην θέση Ρούσσος Λάκκος 

της  ∆Κ Χερσονήσου» 

 

3. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης χορήγησης προέγκρισης άδειας 

εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικής δραστηριότητας    

«Υ∆ΑΤΟΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ-ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ α)KAMIKAZI, β)BLACK HOLE, 
γ)CRAZY RIVER και δ)LAZY RIVER», στην εταιρεία  µε την επωνυµία 

Υ∆ΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. ΡΗΤΣΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ  που βρίσκονται εντός της 

επιχείρησης AQUA PLUS (Ψυχαγωγικό πάρκο) στο 5
ο
 χιλ. του δρόµου Χερσόνησος 

– Καστέλλι, στην θέση Ρούσσος Λάκκος της  ∆Κ Χερσονήσου» 

 

                            Προς  : 

1. Τραπιεράκη Πέτρο    

2. Καστρινάκη Άννα     

3. Καλυκάκη Γεώργιο   

4. Φαρσαράκη Ιωάννα 
 



4. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης χορήγησης προέγκρισης εγκατάστασης και 

λειτουργίας ψυχαγωγικής δραστηριότητας    «Υ∆ΑΤΟΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ-

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ α)TSUNAMI και β)MULTI SLIDES», στην εταιρεία   µε την 

επωνυµία Υ∆ΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. ΡΗΤΣΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ που 

βρίσκονται εντός της επιχείρησης AQUA PLUS (Ψυχαγωγικό πάρκο) στο 5
ο
 χιλ. του 

δρόµου Χερσόνησος – Καστέλλι, στην θέση Ρούσσος Λάκκος της  ∆Κ 

Χερσονήσου». 

 

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

14/2014 που αφορούσε την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. 

ενδιαφέροντος «  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ 

ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (Mπαρ) στην εταιρεία 

Υ∆ΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.  µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. ΡΗΤΣΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ στην 

θέση Ρούσσος Λάκκος της  ∆Κ Χερσονήσου» 

 

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

15/2014 που αφορούσε την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. 

ενδιαφέροντος « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 

(ζεστής και κρύας κουζίνας) (Σνακ Mπαρ) στην εταιρεία Υ∆ΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.  µε 

νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. ΡΗΤΣΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ στην θέση Ρούσσος Λάκκος 

της  ∆Κ Χερσονήσου» 

 

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

16/2014 που αφορούσε την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. 

ενδιαφέροντος «   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ 

ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (Υπαίθριο µπαρ)  στην εταιρεία 

Υ∆ΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.  µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. ΡΗΤΣΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ στην 

θέση Ρούσσος Λάκκος της  ∆Κ Χερσονήσου» 

 

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

17/2014 που αφορούσε την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγ. 

ενδιαφέροντος « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 

(ζεστής και κρύας κουζίνας) (Σνακ Mπαρ) στην εταιρεία Υ∆ΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.  µε 

νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. ΡΗΤΣΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ στην θέση Ρούσσος Λάκκος 

της  ∆Κ Χερσονήσου» 
 

9. Συζήτηση διαφόρων αποφάσεων που αφορούν τη ∆ηµοτική Κοινότητα 

Χερσονήσου». 

                                                                                                  Ο Πρόεδρος  

          ∆ηµοτικής Κοινότητας  

             

                       Ιωάννης Στιβακτάκης 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Γραφείο ∆ηµάρχου 

2. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Φ.προσκλήσεων 


