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    ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την  2

η 
 συνεδρίαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μοχού  

                        για το έτος 2014. 

 

 Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο δηµοτικό κατάστηµα 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μοχού , την  28
η
  του µηνός Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 12:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 ΘΕΜΑΤΑ 

1. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «Εστιατόριο – Ταβέρνα» και επιχείρηση 

αναψυχής καθως και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών 

(ανοικτό Μπαρ) στην Καρτερή Χρυσή,στην οδό Αγ. Ιωάννη αρ. 6  στον 

οικισµό Σταλίδας της ∆.Κ  Μοχού. 

2. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για ανάκληση της αριθ.25/2013 

απόφασης της ∆.Κ. Μοχού που αφορά την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος  «Λιανική διάθεση τροφίµων 

(Παντοπωλείο)» για το κατάστηµα που βρίσκεται στην οδό Αγ. Ιωάννη 29 

στον οικισµό Σταλίδας της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μοχού στην Ζερβάκη 

Μαρίνα. 

3. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για ανάκληση της αριθ.28/2013 

απόφασης της ∆.Κ. Μοχού που αφορά την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος  «Επιχείρηση Αναψυχής προσφοράς κατά 

κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών και επιχείρηση προσφοράς µαζικής 

εστίασης πρόχειρου γεύµατος(Αναψυκτήριο –Καφενείο)» για το κατάστηµα 

που βρίσκεται στην οδό Αγ. Ιωάννη 17 στον οικισµό Σταλίδας της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Μοχού στον Φανουράκη Ιωάννη. 

4. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

               Προς  : 

Συµβούλους ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Μοχού  

 

κ.κ.:  1) ∆ιαµαντάκη Εµµανουήλ 

        2) Λαγουδάκη Νικόλαο 

        3)  Ψυχογιουδάκη Ζαχαρία 

        4) Χατζάκη Αδάµ 

 



ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής ή κρύας κουζίνας) (Οβελιστήριο – 

Ψητοπωλείο), που βρίσκεται στη Πλατεία Μοχού. στον Ρουσοχατζάκη 

Ροδάµανθη. 

5. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων 

στο κατάστηµα «Καφετέρια – Πιτσαρία χωρίς παρασκευαστήριο», ιδιοκτησίας 

Νικολάου Χατζάκη Α.Ε., στην οδό Αγ. Ιωάννη, στη Σταλίδα. 

6. Γνωµοδότηση για την ονοµασία και αρίθµηση οδού εντός του εγκεκριµένου 

σχεδίου πόλεως της Σταλίδας του ∆ήµου Χερσονήσου, η οποία είναι κάθετη 

επί της οδού Εµµανουήλ Γιακουµάκη. 

7. Συντήρηση ∆ηµοτικού Φωτισµού στη Σταλίδα. 

                                                   Ο Πρόεδρος                            

                                 της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

 

                                  Βογιατζάκης Αλέξανδρος 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Γραφείο ∆ηµάρχου 

2. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

 

1. Φ.προσκλήσεων 

2. 4β 


