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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Αποκριάτικη εκδήλωση  των Κ.Α.Π.Η.  

                                           

Σας προσκαλούµε στον Aποκριάτικο χορό και στην κοπή της πίτας που διοργανώνουν  τα  

Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Χερσονήσου την 

Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 στο κέντρο «ΧΑΤΖΗΣ» στο Κοκκίνη Χάνι . 

Η ώρα έναρξης της εκδήλωσης θα είναι 13.00 το µεσηµέρι έως 18.00 το απόγευµα. 

Η εκδήλωση θα περιλαµβάνει φαγητό ,ζωντανή µουσική  και αποκριάτικα τραγούδια  

από την Οµάδα Χορωδίας του Κ.Α.Π.Η. . 

Το µενού  θα περιλαµβάνει ατοµικά ορεκτικά (κεφτεδάκια, οµελέτα φούρνου, ντολµαδάκια, ντακάκια µε ντοµάτα και 

φέτα)  σαλάτα (ποικιλία µαρουλιών) ανά 4 άτοµα κυρίως πιάτο (ατοµικό) χοιρινό ψητό σε ξυλόφουρνο µε πατάτες 

φούρνου,  επιδόρπιο ανά 4 άτοµα (σοκολατόπιτα µε παγωτό, ποικιλία φρούτων εποχής, ρακή).    Συµπεριλαµβάνονται 

κρασί χύµα, νερά, αναψυκτικά σε ελεύθερη κατανάλωση.                                                            

Τιµή  µενού ανά  άτοµο 11 ευρώ         &      τιµή µεταφοράς µε πούλµαν 4 € ανά άτοµο . 

Συνολική εισφορά για την εκδήλωση 15 ευρώ ανά άτοµο.   

Όσα µέλη , επιθυµούν να συµµετάσχουν στην εκδήλωση , παρακαλούνται να δηλώσουν συµµετοχή µέχρι  

                             τη  ∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 , προκαταβάλλοντας το ποσό .  

Όσοι επιθυµούν να µεταβούν στο κέντρο µε δικά τους οχήµατα παρακαλούνται να το δηλώσουν κατά την 

εγγραφή τους. Σας ενηµερώνουµε ότι σε περίπτωση ακύρωσης τελευταίας στιγµής δεν επιστρέφονται τα 

χρήµατα. Τα µέλη του Κ.Α.Π.Η. Μαλίων και Κρασίου , παρακαλούνται να εγγραφούν στην κα. Μοναχού 

Γεωργία ή στον κ. Λυδάκη Πολύδωρα . Τα µέλη του Μοχού θα εγγραφούν στην κα. Λεµπιδάκη Γαρυφαλιά  

Όλα τα υπόλοιπα µέλη θα εγγραφούν στην Κοινωνική λειτουργό του Κ.Α.Π.Η.   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  
ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

ΣΤΑΣΗ ΚΑΠΗ  

12.15 µ.µ  

ΚΡΑΣΙ 11:45 µ.µ.   

(ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ)  

 

ΜΑΛΙΑ  ΑΓ. 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

12:00 µ.µ.  

 

ΣΤΑΛΙ∆Α   

   ΣΤΑΣΗ ΑΝΘΟΥΣΑ 

12:10 µ.µ. 

ΜΟΧΟ  

ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΗΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ  

12:30 µ.µ.  

Τα µέλη των υπόλοιπων δηµοτικών ενοτήτων , παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το Κ.Α.Π.Η.  

για να ενηµερωθούν για την ώρα αναχώρησης. 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

Βασιλάκης Μιχάλης 

 


