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    ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την  13η  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  20η  του µηνός  

∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:30µ.µ, για τη συζήτηση και 

λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

 ΘΕΜΑΤΑ 

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης χορήγησης άδειας λειτουργίας µουσικών 

οργάνων στο κατάστηµα «Καφετέρια-Μπαρ», ιδιοκτησίας 

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜ & ΣΙΑ Ο.Ε., που βρίσκεται στην οδό Πλάτωνος 

στον οικισµό Σταλίδας της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μοχού 

               Προς  : 

Συµβούλους ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Μοχού  

 

κ.κ.: 1) Βογιατζάκη Αλέξανδρο 

        2) Ψυχογιουδάκη Ζαχαρία 

        3) ∆ιαµαντάκη Εµµανουήλ 

Κοινοποίηση: 

κ.κ ∆ηµοτικούς Συµβούλους ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Μοχού: 

1. Κ.∆ιαµαντάκη Εµµανουήλ 

2. Κ.Ανυφαντάκη Εµµανουήλ 

 

 



2. Συζήτηση και λήψη απόφασης χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση µαζικής 

εστίασης(οβελιστήριο)» στον ΡΟΥΣΟΧΑΤΖΑΚΗ ΡΟ∆ΑΜΑΝΘΗ, στην 

πλατεία Ευαγγελιστρίας στη ∆ηµοτική Κοινότητα Μοχού 

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της αρ. 13/2012 απόφασης 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μοχού, περί χορήγησης προέγκρισης 

ίδρυσης καταστήµατος Παντοπωλείο(Παραδοσιακά Προϊόντα) 

ιδιοκτησίας Παπαγρηγορίου Γεωργίου, που βρίσκεται στην οδό Αγ. 

Ιωάννη 1 στη Σταλίδα 

4. Πρόταση για καθορισµό υπαίθριων αγορών και τόπος λειτουργίας τους 

στα πλαίσια των εµποροπανηγύρεων που διενεργούνται µε την ευκαιρία 

θρησκευτικών ή επετειακών εορτών (απόκριες Καθ. ∆ευτέρα), 

παραδοσιακές εµποροπανήγυρεις και ζωοπανήγυρεις, πασχαλινές και 

χριστουγεννιάτικες  εορτές 

5. Χαρακτηρισµός δρόµων από αγροτικοί σε ∆ηµοτικοί α)Μοχό προς 

Ποταµιές β)Μοχό προς Αβδού 

6. Μελέτη ανάπλασης δρόµου στο Μοχό, περιοχή Μανιό, µε πορεία 

πεταλοειδούς κίνησης από βόρεια ιερού στο ναό Εταγγελιστρίας έως 

στον Πλάτανο κεντρική πλατεία 

7. Επέκταση δηµοτικού φωτισµού στην πρώτη παράλληλη οδό, επαρχιακού 

δρόµου Μοχού-Λασιθίου στο ύψος του δηµοτικού σχολείου 

8. Έκφραση γνώµης για ολοκληρωµένη µελέτη ανάπτυξης της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Μοχού 

9. Συντήρηση υποσταθµού αναµετάδοσης σήµατος τηλεόρασης στο Μοχό 

και µελέτη – κατασκευή αυτόνοµης ηλεκτρικής 

ενέργειας(φωτοβολταϊκά) 

 

                                                   Ο Πρόεδρος                            

                                 της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

 

              

                       Χατζάκης Αδάµ 

 

 

         

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Γραφείο ∆ηµάρχου 

2. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

1. Φ.προσκλήσεων 



2. 4β 

 

 

 


