
Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

-Κ.Α.Π.Η- 

΄΄ Μονοήµερη  εκδροµή του Κ.Α.Π.Η. Μαλίων ΄΄ 
ΜΠΑΛΙ –ΚΑΛΥΒΕΣ- ΚΟΥΜΟ – ΣΤΥΛΟΣ - ΒΡΥΣΕΣ 

   η Γνωµοδοτική επιτροπή των εκδροµών  του  Κ.Α.Π.Η.  ∆ήµου Χερσονήσου διοργανώνει  ηµερήσια  

εκδροµή για τα µέλη του την Παρασκευή 12 Σεπτεµβρίου  2014 µε προορισµό  τα όµορφα χωριά του 

Αποκόρωνα του Νοµού Χανίων . 

τιµή  ανά άτοµο 12 €   ( δεν συµπεριλαµβάνεται το φαγητό  ) 
Όσα µέλη  ενδιαφέρονται να  συµµετάσχουν παρακαλούνται να δηλώσουν εγκαίρως   

συµµετοχή µέχρι την Τετάρτη 10  Σεπτεµβρίου 2014  

Τα µέλη των  Κ.Α.Π.Η.  παρακαλούνται να εγγραφούν στην Κοινωνική λειτουργό του Κ.Α.Π.Η. , τηλέφωνα επικοινωνίας 

28970 31968 ή 22014  ή στα µέλη  της Γνωµοδοτικής επιτροπής  κ.  Λυδάκη Πολύδωρα  ή στην κα.  Μοναχού Γεωργία.  

Τα µέλη του Μοχού  παρακαλούνται να δηλώσουν συµµετοχή στην κα. Γαρυφαλιά Λεµπιδάκη.  

Το πρόγραµµα έχει ως εξής. 

� αναχώρηση από τις δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου Χερσονήσου  
� 1η στάση για καφέ στο Μπαλί  
� 2η στάση  στις Καλύβες στον Κούµο  (εκεί θα ξεναγηθείτε σ ΄ένα µουσειακό χώρο 4 

στρεµµάτων  από  πέτρα  που άρχισε να χτίζετε από τον κ. Γιώργο  µε µεράκι από το 1990 µε 
ακατέργαστες πέτρες από τα Λευκά Όρη). 

� 3η στάση θα κάνουµε στο χωριό Στύλος  εκεί θα επισκεφτούµε  τις βυζαντινές εκκλησίες 
της Παναγίας της Ζερβιώτισσας  και  του Αγίου Ιωάννη . Μετά τη βόλτα µας  θα 
γευµατίσουµε στις  ταβέρνες   του χωριού .  

� επιστρέφουµε κάνοντας στάση για καφεδάκι στο χωριό Βρύσες . 
 

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΩΝ  Κ.Α.Π.Η.  

Λιµ. Χερσονήσου 28970 22 0 14  ή  Κ.Α.Π.Η. Μαλίων 28970 31 9 68. 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ  ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ  ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ . ΤΟ ∆.Σ. ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. ∆ΕΝ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ.  

Σε περίπτωση ακύρωσης τελευταίας στιγµής δεν επιστρέφονται τα χρήµατα.  

Πρόγραµµα αναχώρησης από τις ∆ηµοτικές Ενότητες  

Κράσι  (Κοιµητήριο) Μοχό (πλατεία )  Σταλίδα  (Ανθούσα στάση ΚΤΕΛ ) Μάλια (Ι.Ν.Αγ. Νεκτάριου) 

7: 00 π.µ. 7:20 π.µ. 7:40 π.µ. 8:00 π.µ.  

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.  

                                                                              Μιχάλης Βασιλάκης  

 



Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

-Κ.Α.Π.Η- 

΄΄ Μονοήµερη  εκδροµή του Κ.Α.Π.Η. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  ΄΄ 
ΜΠΑΛΙ – ΚΑΛΥΒΕΣ ΚΟΥΜΟ - ΑΛΜΥΡΙ∆Α - ΣΤΥΛΟΣ - ΒΡΥΣΕΣ 

   η Γνωµοδοτική επιτροπή των εκδροµών  του  Κ.Α.Π.Η.  ∆ήµου Χερσονήσου διοργανώνει  ηµερήσια  

εκδροµή για τα µέλη ,  την Παρασκευή 19 Σεπτεµβρίου 2014  µε προορισµό  τα όµορφα χωριά του 

Αποκόρωνα του Νοµού Χανίων .  

Τιµή  ανά άτοµο 12  € (δεν συµπεριλαµβάνεται το φαγητό )  
 

Τα µέλη των  Κ.Α.Π.Η.  παρακαλούνται να εγγραφούν εγκαίρως στην Κοινωνική λειτουργό  του Κ.Α.Π.Η.   µέχρι τη 

∆ευτέρα 15  Σεπτεµβρίου  2014  

Το πρόγραµµα έχει ως εξής. 

� Αναχώρηση από το Λιµένα Χερσονήσου 8:00 π.µ. από το Κ.Α.Π.Η.  
� 1η στάση για καφέ στο Μπαλί  
� 2η στάση  στις Καλύβες στον Κούµο  (εκεί θα ξεναγηθείτε σένα µουσειακό χώρο 4 

στρεµµάτων  από  πέτρα  που άρχισε να χτίζετε από τον κ. Γιώργο  µε µεράκι από το 
1990 µε ακατέργαστες πέτρες από τα Λευκά Όρη). 

� 3η στάση  γεύµα στο γραφικό παραθαλάσσιο χωριό Αλµυρίδα . 
� 4η στάση  στο χωριό Στύλος  εκεί θα επισκεφτούµε  τις βυζαντινές εκκλησίες της 

Παναγίας της Ζερβιώτισσας  και  του Αγίου Ιωάννη.  
� επιστρέφουµε κάνοντας µια στάση  στο χωριό Βρύσες . 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝ∆ΟΧΩΡΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ (∆ΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ) ΜΕ ΤΟ 

Κ.Α.Π.Η.  ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την Κοινωνική λειτουργό του Κ.Α.Π.Η. στο 

τηλ.  28970 22 014  

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ  ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ  ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ . ΤΟ ∆.Σ. ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. ∆ΕΝ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ. 

 

       Σας ενηµερώνουµε , ότι σε  περίπτωση ακύρωσης τελευταίας στιγµής δεν επιστρέφονται τα χρήµατα.  

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.  

Μιχάλης Βασιλάκης  

 


