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    ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την  7η  συνεδρίαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μοχού 

              του ∆ήµου Χερσονήσου για το έτος 2012.   

 

 Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο δηµοτικό 

κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μοχού , την  11η  του µηνός Ιουνίου 

2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης 

για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

 ΘΕΜΑΤΑ 

1. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης χορήγησης προέγκρισης 

ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ», που 

βρίσκεται  στην οδό ΕΛ.Βενιζέλου αρ.4 στον οικισµό Σταλίδας της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Μοχού, µε ιδιοκτήτη τον AHAMED MD. 

IQBAL 

               Προς  : 

Συµβούλους ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Μοχού  

 

κ.κ.: 1) Βογιατζάκη Αλέξανδρο 

        2) Ψυχογιουδάκη Ζαχαρία 

        3) ∆ιαµαντάκη Εµµανουήλ 

        4) Λαρετζάκη Κων/νο 

Κοινοποίηση: 

κ.κ ∆ηµοτικούς Συµβούλους ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Μοχού: 

1. Κ.∆ιαµαντάκη Εµµανουήλ 

2. Κ.Ανυφαντάκη Εµµανουήλ 

 

 



2. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης χορήγησης προέγκρισης 

ίδρυσης καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ», 

που βρίσκεται  στην οδό Αγ. Ιωάννη   στον οικισµό Σταλίδας της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Μοχού, µε ιδιοκτήτη τον ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ 

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆Α 

3. Τροποποίηση της απόφασης 39/2011 του Τοπικού συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Μοχού ως προς τη φορά κυκλοφορίας 

οχηµάτων στην οδό Σωκράτους στον οικισµό Σταλίδας 

4. Μερική πράξη εφαρµογής οικοδοµικού τετραγώνου δυτικά του 

ξενοδοχείου Cactus ιδιοκτησίας Χαλκιαδάκη 

5. Περί κατάργησης ή µη αγωγού µεταφοράς νερού της ∆ΕΥΑΗ εντός 

ορίων οικισµού Σταλίδος 

6. Μελέτη αποπεράτωσης µε άσφαλτο των οδών ∆ηµοκρατίας και 

Ιπποκράτους στη Σταλίδα από ιδιοκτησία Ρουσοχατζάκη Εµµανουήλ 

και Σπανάκη Εµµανούηλ αντίστοιχα έως τις εκβολές του ρυακιού 

στα Σπήλια  

7. Αποκατάσταση οδοστρώµατος µε άσφαλτο της οδού Γιακουµάκη στη 

Σταλίδα έως την παράλληλο της νέας εθνικής οδού από τον 

εργολάβο κατασκευής αγωγών φράγµατος Αποσελέµη  

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για δηµιουργία ή µη αιολικών πάρκων 

παραγωγής ενέργειας στην περιφέρεια ορίων ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Μοχού 

 

 

                                                   Ο Πρόεδρος                            

                                 της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

 

              

                       Χατζάκης Αδάµ 

 

 

         

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Γραφείο ∆ηµάρχου 

2. Πίνακας Ανακοινώσεων 

 

 


