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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Γραφείο Δημάρχου 

 

Ταχ. Δ/νση : Γούρνες 

Ταχ. Κώδικας : 70014 

Πληροφορίες : Α. Σφακιανάκη 

Τηλέφωνο  : 2813 404640 

FAX : 2813 404608 

e-mail:   : dimarxos@hersonisos.gr  

 

 

Αγαπητοί μου φίλοι, 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για την επιστολή και το ευγενικό σας αίτημα, και αναγνωρίζω την 

αναγκαιότητα αυτού. 

Στον οικισμό των Γουρνών, που οι περισσότεροι από εσάς κατοικείτε, είναι έντονη η 

έλλειψη δημόσιων κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές κ.α.) υποδομές που 

αναβαθμίζουν και υπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες διαβίωσης στα πλαίσια μιας συγκροτημένης 

κοινωνίας. 

Ο Δήμος μας έχει εγγράψει στον προϋπολογισμό του και είναι  στο στάδιο υλοποίησης του 

έργου ποσό 150.000,00 € (ΚΩΔ:30.7322.0002 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ) 

και ποσό 400.00,00 € (ΚΩΔ: 70.7135.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ) για 

την βελτίωση αναβάθμιση πιστοποίηση των παιδικών χαρών που ήδη υπάρχουν. 

Για την περίπτωση  του οικισμού των Γουρνών έχουμε ξεκινήσει τη μελέτη, για την 

κατασκευή μιας σύγχρονης  παιδικής χαράς στο χώρο ανάμεσα στον παιδικό σταθμό Γουρνών 

και την πρώην Αγγλικανική Εκκλησία της πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών. Ο χρόνος 

ολοκλήρωσης της μελέτης και της διαδικασίας του διαγωνισμού για την κατασκευή που θα 

χρειαστεί είναι  (6)  έξι μήνες  και το έργο προγραμματίζεται να υλοποιηθεί εντός  του έτους  2018. 

Εντός του ίδιου έτους θα κατασκευαστούν στην περιοχή σας το νέο γήπεδο ποδοσφαίρου 

με πλαστικό χλoοτάπητα και ένα γήπεδο 5x5 στην Παιδική Εξοχή Κοκκίνη Χάνι που επίσης θα 

μπορείτε να χρησιμοποιείτε. 

Με την πεποίθηση ότι το αμέριστο ενδιαφέρον σας για τον τόπο που ζείτε και μεγαλώνετε 

σας κάνει από πού μικρή ηλικία ενεργούς και δημιουργικούς πολίτες  σας ευχαριστώ για την 

επικοινωνία και σας εύχομαι καλή πρόοδο. 

Με εκτίμηση, 

Δήμαρχος  Χερσονήσου                    

 
Γιάννης   Μαστοράκης 

ΠροςΠροςΠροςΠρος    

        
Μαθητές Δημοτικού Σχολείου  

Γουρνών 

Τάξη Γ 2 

Γούρνες:Γούρνες:Γούρνες:Γούρνες:        11118888.10..10..10..10.2012012012017777    
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Κοινοποίηση:Κοινοποίηση:Κοινοποίηση:Κοινοποίηση:    

    

• κ.κ. Αντιδήμαρχους  

� Κωνσταντίνο Παρλαμά  

� Γεώργιο Μεραμβελιωτάκη 

� Εμμανουήλ Πλευράκη 

 

• Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Ανώπολης 

 

• Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Γουρνών 


