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ΚΚΚΚ.Α.Π.Η..Α.Π.Η..Α.Π.Η..Α.Π.Η.        

    

    ΣΣΣΣαςαςαςας προσκαλούμε στον  προσκαλούμε στον  προσκαλούμε στον  προσκαλούμε στον AAAAποκριάτικοποκριάτικοποκριάτικοποκριάτικο    χχχχορόορόορόορό και στην  και στην  και στην  και στην κκκκοπήοπήοπήοπή της πίτας που διοργανώνουν  τα  της πίτας που διοργανώνουν  τα  της πίτας που διοργανώνουν  τα  της πίτας που διοργανώνουν  τα     

ΚΚΚΚ.Α.Π.Η. Δήμου Χερσονήσου την.Α.Π.Η. Δήμου Χερσονήσου την.Α.Π.Η. Δήμου Χερσονήσου την.Α.Π.Η. Δήμου Χερσονήσου την    

ΤσικνοπέμπτηΤσικνοπέμπτηΤσικνοπέμπτηΤσικνοπέμπτη     12  Φεβρου 12  Φεβρου 12  Φεβρου 12  Φεβρουαρίουαρίουαρίουαρίου 2015 στο κέντρο «ΧΑΤΖΗΣ» στο  2015 στο κέντρο «ΧΑΤΖΗΣ» στο  2015 στο κέντρο «ΧΑΤΖΗΣ» στο  2015 στο κέντρο «ΧΑΤΖΗΣ» στο ΚοΚοΚοΚοκκίνηκκίνηκκίνηκκίνη Χάνι . Χάνι . Χάνι . Χάνι .    

ΗΗΗΗ ώρα έναρξης της εκδήλωσης θα είναι 13:00 το μεσημέρι έως 18.00 το απόγευμα. ώρα έναρξης της εκδήλωσης θα είναι 13:00 το μεσημέρι έως 18.00 το απόγευμα. ώρα έναρξης της εκδήλωσης θα είναι 13:00 το μεσημέρι έως 18.00 το απόγευμα. ώρα έναρξης της εκδήλωσης θα είναι 13:00 το μεσημέρι έως 18.00 το απόγευμα.    

ΗΗΗΗ εκδήλωση θα περιλαμβάνει  εκδήλωση θα περιλαμβάνει  εκδήλωση θα περιλαμβάνει  εκδήλωση θα περιλαμβάνει φαγητόφαγητόφαγητόφαγητό ,ζωντανή μουσική  ,ζωντανή μουσική  ,ζωντανή μουσική  ,ζωντανή μουσική μεμεμεμε την ορχήστρα του Γιάννη Λυδάκη  την ορχήστρα του Γιάννη Λυδάκη  την ορχήστρα του Γιάννη Λυδάκη  την ορχήστρα του Γιάννη Λυδάκη     

 και αποκριάτικα τραγούδια από την Ομάδα Χορωδίας του Κ.Α.Π.Η. . και αποκριάτικα τραγούδια από την Ομάδα Χορωδίας του Κ.Α.Π.Η. . και αποκριάτικα τραγούδια από την Ομάδα Χορωδίας του Κ.Α.Π.Η. . και αποκριάτικα τραγούδια από την Ομάδα Χορωδίας του Κ.Α.Π.Η. .    

ΤοΤοΤοΤο μενού  θα π μενού  θα π μενού  θα π μενού  θα περιλαμβάνει ατομικά ορεκτεριλαμβάνει ατομικά ορεκτεριλαμβάνει ατομικά ορεκτεριλαμβάνει ατομικά ορεκτικάικάικάικά (κεφτεδάκια, σουφλέ μακαρόνι στο φούρνο με τυρί  (κεφτεδάκια, σουφλέ μακαρόνι στο φούρνο με τυρί  (κεφτεδάκια, σουφλέ μακαρόνι στο φούρνο με τυρί  (κεφτεδάκια, σουφλέ μακαρόνι στο φούρνο με τυρί , ντολμαδάκια, ντολμαδάκια, ντολμαδάκια, ντολμαδάκια,,,, ντακάκια με  ντακάκια με  ντακάκια με  ντακάκια με 

ντομάτα και φέτα)  ντομάτα και φέτα)  ντομάτα και φέτα)  ντομάτα και φέτα)  σαλάτασαλάτασαλάτασαλάτα  ανά 4 άτομα  ,   ανά 4 άτομα  ,   ανά 4 άτομα  ,   ανά 4 άτομα  , κυρίωςκυρίωςκυρίωςκυρίως πιάτο (ατομικό) χοιρινό ψητό  πιάτο (ατομικό) χοιρινό ψητό  πιάτο (ατομικό) χοιρινό ψητό  πιάτο (ατομικό) χοιρινό ψητό     στονστονστονστον    ξυλόφουρνοξυλόφουρνοξυλόφουρνοξυλόφουρνο με πατάτες φούρνου,   με πατάτες φούρνου,   με πατάτες φούρνου,   με πατάτες φούρνου,  

επιδόρπιο ανά 4 άτομα (σοκολατόπιτεπιδόρπιο ανά 4 άτομα (σοκολατόπιτεπιδόρπιο ανά 4 άτομα (σοκολατόπιτεπιδόρπιο ανά 4 άτομα (σοκολατόπιταααα    με παγωτό, ποικιλία φρούτων εποχής, ρακή).    Συμπεριλαμβάνονται κρασί χύμα, με παγωτό, ποικιλία φρούτων εποχής, ρακή).    Συμπεριλαμβάνονται κρασί χύμα, με παγωτό, ποικιλία φρούτων εποχής, ρακή).    Συμπεριλαμβάνονται κρασί χύμα, με παγωτό, ποικιλία φρούτων εποχής, ρακή).    Συμπεριλαμβάνονται κρασί χύμα, 

νερά, αναψυκτινερά, αναψυκτινερά, αναψυκτινερά, αναψυκτικάκάκάκά σε ελεύθερη κατανάλωση.                                                             σε ελεύθερη κατανάλωση.                                                             σε ελεύθερη κατανάλωση.                                                             σε ελεύθερη κατανάλωση.                                                                

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

ΌσαΌσαΌσαΌσα μέλη , επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση , παρακαλούνται να  μέλη , επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση , παρακαλούνται να  μέλη , επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση , παρακαλούνται να  μέλη , επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση , παρακαλούνται να δηλώσουνδηλώσουνδηλώσουνδηλώσουν συμμετοχή μέχρι συμμετοχή μέχρι συμμετοχή μέχρι συμμετοχή μέχρι    
ττττηηηηνννν Τρίτη 10  Τρίτη 10  Τρίτη 10  Τρίτη 10  Φεβρουαρίου  Φεβρουαρίου  Φεβρουαρίου  Φεβρουαρίου     2015 , προκαταβάλλοντας 2015 , προκαταβάλλοντας 2015 , προκαταβάλλοντας 2015 , προκαταβάλλοντας     τοτοτοτο ποσό  ποσό  ποσό  ποσό     στηνστηνστηνστην        
ΚοινωνικήΚοινωνικήΚοινωνικήΚοινωνική λειτουργό   ή στον κ. Αδαμάντιο Παπουτσάκη μέλος του Δ.Σ. λειτουργό   ή στον κ. Αδαμάντιο Παπουτσάκη μέλος του Δ.Σ. λειτουργό   ή στον κ. Αδαμάντιο Παπουτσάκη μέλος του Δ.Σ. λειτουργό   ή στον κ. Αδαμάντιο Παπουτσάκη μέλος του Δ.Σ.    

ΌσοιΌσοιΌσοιΌσοι επιθ επιθ επιθ επιθυμούν να μεταβούν στυμούν να μεταβούν στυμούν να μεταβούν στυμούν να μεταβούν στοοοο    κέντροκέντροκέντροκέντρο με δικά τους οχήματα παρακαλούνται να το δη με δικά τους οχήματα παρακαλούνται να το δη με δικά τους οχήματα παρακαλούνται να το δη με δικά τους οχήματα παρακαλούνται να το δηλώσουνλώσουνλώσουνλώσουν κατά την  κατά την  κατά την  κατά την 
εγγραφή τους. Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση ακύρωσης τελευταίας στιγμής δεν επιστρέφονται τα εγγραφή τους. Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση ακύρωσης τελευταίας στιγμής δεν επιστρέφονται τα εγγραφή τους. Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση ακύρωσης τελευταίας στιγμής δεν επιστρέφονται τα εγγραφή τους. Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση ακύρωσης τελευταίας στιγμής δεν επιστρέφονται τα 

χρήματα. Τα μέλη χρήματα. Τα μέλη χρήματα. Τα μέλη χρήματα. Τα μέλη τουτουτουτου Κ.Α.Π.Η. Μαλίων και  Κ.Α.Π.Η. Μαλίων και  Κ.Α.Π.Η. Μαλίων και  Κ.Α.Π.Η. Μαλίων και     ΚρασίουΚρασίουΚρασίουΚρασίου , παρακαλούν , παρακαλούν , παρακαλούν , παρακαλούνταιταιταιται να εγ να εγ να εγ να εγγραφούν στην κα. Μονγραφούν στην κα. Μονγραφούν στην κα. Μονγραφούν στην κα. Μοναχούαχούαχούαχού Γεωργία  Γεωργία  Γεωργία  Γεωργία 
ή στον κ. Λυδάκη Πολύδωρα . Τα μέλη του Μοχού θα εγγραφούν στην κα. Λεμπιδάκη Γαρυφαλιά ή στον κ. Λυδάκη Πολύδωρα . Τα μέλη του Μοχού θα εγγραφούν στην κα. Λεμπιδάκη Γαρυφαλιά ή στον κ. Λυδάκη Πολύδωρα . Τα μέλη του Μοχού θα εγγραφούν στην κα. Λεμπιδάκη Γαρυφαλιά ή στον κ. Λυδάκη Πολύδωρα . Τα μέλη του Μοχού θα εγγραφούν στην κα. Λεμπιδάκη Γαρυφαλιά ....    

ΏραΏραΏραΏρα αναχώρησης από το Λιμ. Χερσονήσου θα είναι 12:15 το μεσημέρι από το Κ.Α.Π.Η.  αναχώρησης από το Λιμ. Χερσονήσου θα είναι 12:15 το μεσημέρι από το Κ.Α.Π.Η.  αναχώρησης από το Λιμ. Χερσονήσου θα είναι 12:15 το μεσημέρι από το Κ.Α.Π.Η.  αναχώρησης από το Λιμ. Χερσονήσου θα είναι 12:15 το μεσημέρι από το Κ.Α.Π.Η.     

ΤαΤαΤαΤα μέλη των υπόλοιπων δημοτικών ενοτήτων ,  μέλη των υπόλοιπων δημοτικών ενοτήτων ,  μέλη των υπόλοιπων δημοτικών ενοτήτων ,  μέλη των υπόλοιπων δημοτικών ενοτήτων , θαθαθαθα ενημε ενημε ενημε ενημερωθούν εγκαίρως για την ώρα αναχώρησης ή ρωθούν εγκαίρως για την ώρα αναχώρησης ή ρωθούν εγκαίρως για την ώρα αναχώρησης ή ρωθούν εγκαίρως για την ώρα αναχώρησης ή 
παρακαλούνταιπαρακαλούνταιπαρακαλούνταιπαρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Κ.Α.Π.Η. να επικοινωνήσουν με το Κ.Α.Π.Η. να επικοινωνήσουν με το Κ.Α.Π.Η. να επικοινωνήσουν με το Κ.Α.Π.Η. στο τηλ. 28970 22 0 14.  στο τηλ. 28970 22 0 14.  στο τηλ. 28970 22 0 14.  στο τηλ. 28970 22 0 14.         

                                                                                                                                                                                                                                                        


