
ΨΗΦΙΣΜΑ 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου της 7ης Ιουνίου 2020, 

 στη μνήμη του Ιωάννη Γουβιανάκη του Νικολάου και της Ειρήνης,  
πρώην Προέδρου της Κοινότητας Αβδού  από το 1995 έως το 1998 και πρώην 

Αντιδημάρχου Δήμου Χερσονήσου. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χερσονήσου, μετά την είδηση του θανάτου του 
Γουβιανάκη Ιωάννη, συνεδρίασε εκτάκτως 7/6/2020 και αποφάσισε ομόφωνα να 
εκδώσει το παρακάτω ψήφισμα: 
 
«Με αίσθημα βαθύτατης θλίψης πληροφορηθήκαμε το θάνατο του  συνδημότη 
μας, Γουβιανάκη Ιωάννη, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος της Κοινότητας Αβδού από 
το έτος 1995 έως το έτος 1998, Πρόεδρος Αναπτυξιακού Συνδέσμου ΟΤΑ Βόρειας 
Πεδιάδας κατά τα έτη 1997-1998, Δημοτικός Σύμβουλος στον Καποδιστριακό Δήμο 
Χερσονήσου κατά το χρονικό διάστημα 1999-2010, κατά το οποίο έλαβε διάφορα 
αξιώματα όπως Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος 
στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου. Επίσης υπήρξε επί σειρά ετών 
Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών στο Δήμο Ηρακλείου.  

Ο Γιάννης, ένα εκλεκτό μέλος της κοινωνίας μας και ένας εξαίρετος άνθρωπος, 
υπηρέτησε με σθένος και αξιοπρέπεια την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πορεύτηκε με 
εντιμότητα στον επαγγελματικό του βίο και στο στίβο της Αυτοδιοίκησης, και 
διακρίθηκε για την εργατικότητά του. Κέρδισε επάξια την εμπιστοσύνη των 
συγχωριανών του, ενώ υποστήριξε ενεργά την αναπτυξιακή πορεία και την πρόοδο 
του τόπου του. 

 Ως Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας και τα θερμά μας 
συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου, προέβη στην  έκδοση του παρόντος 
ψηφίσματος σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής και αποφασίζει: 

1. Να εκφράσει την θλίψη του για την απώλεια του εκλεκτού συνδημότη μας, που 
με την  προσωπική και την πολιτική του προσφορά τίμησε το τόπο και την κοινωνία 
μας. 

2. Να διατυπώσει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια του Δημάρχου και των 
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην οικογένειά του και να επιδώσει το παρόν 
ψήφισμα. 

3. Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε εφημερίδα 
του Νομού Ηρακλείου. 

                                                                Ο Πρόεδρος  
                                      του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου   
 
                                                             Χειρακάκης Γεώργιος 


