
      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Γούρνες, 11-04-2013 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                       Αριθ. Πρωτ.: 9058 
∆ΗΜΟΣ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                                  
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ  

                 

                                 

 
Γ ι α  τ α κ τ ι κ ή  σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  τ ο υ  Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ  τ η ς   

∆ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ  Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ  Γ Ο Υ Β Ω Ν  
ΠΡΟΣ τους κ. κ. Συµβούλους της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Γουβών: 

1. Αναγνωστάκη Εµµανουήλ 
2. Σφακιανάκη Μιχαήλ 
3. Συναδινάκη  Εµµανουήλ 
4. Τσώνο Ιωάννη 

 
Σας προσκαλώ στην 3η τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα στις Γούβες την 16η Απριλίου, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 
Α) Θέµατα για ενηµέρωση 

1. Ενηµέρωση για τρέχοντα θέµατα  
Β) Θέµατα για λήψη απόφασης 

1. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» στην 
εταιρεία ROCK VILLAGE A.E., στην οδό Ποσειδώνος (παραλιακή οδό) στις 
Κάτω Γούβες. 

2. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» στην 
εταιρεία ROCK VILLAGE A.E., στην οδό Ποσειδώνος και Αριάδνης 1 στις 
Κάτω Γούβες. 

3. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος υγειονοµικού. ενδιαφέροντος «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ» 
στην Σταυρακάκη ∆ήµητρα στις Κάτω Γούβες. 

4. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «Παντοπωλείο – Εµφιαλωµένα ποτά – 
Ζαχαρώδη προϊόντα», που βρίσκεται στην οδό Ι. Κωνσταντινίδη στις Κάτω 
Γούβες, στην PSARROS – RISTOSKA ANETA. 

5. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ» στον Σαµπροβαλάκη 
Χαράλαµπο στην οδό Κωνσταντινίδη στις Κάτω Γούβες. 

6. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» στην 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ, στην περιοχή Γούρνες Πεδιάδος. 

7. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος υγ. ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ» στην 
Καµπούρογλου Ευαγγελία, στις Κάτω Γούβες.  

8. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για ανάκληση της αρ. 9/2012 
απόφασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Γουβών, περί «χορήγησης 



 2 

προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος» Καφέ µπαρ – Σνακ µπαρ – 
εστιατόριο», ιδιοκτησίας της εταιρείας ROCK VILLAGE A.E., που βρίσκεται 
στην οδό Ποσειδώνος (παραλιακή οδό) στη ∆.Κ. Γουβών του ∆ήµου µας.    

9. Έκφραση γνώµης για την προσθήκη εγκατάστασης Υγραερίου (LPG)  για 
την εξυπηρέτηση αυτοκινήτων, εντός του υφιστάµενου πρατηρίου Υγρών 
Καυσίµων µε πλυντήριο-λιπαντήριο, εντός του οικισµού Κάτω Γουβών του 
∆ήµου Χερσονήσου.  

 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆ . Κ . ΓΟΥΒΩΝ    

                        
 

                                                                                          ΤΡΑΒΑΓΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 


