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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε Με Τηλεδιάσκεψη σήμερα την 9η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 15:00, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 45843/4-9-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

του Σώματος, συμμετέχοντος του Δημάρχου Χανίων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗ. 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Αγγελάκη Ναυσικά, Αλόγλου Αναστάσιος (Τάσος), Αποστολάκη Νίκη, Αποστολάκης Σπυρίδων, Αρχοντάκης Γρηγόριος, 

Αρχοντάκης Νικόλαος, Βαλυράκης Στυλιανός, Βάμβουκας Αναστάσιος, Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης, Βλαζάκης Νικόλαος, 

Βουρλάκης Νικόλαος, Γεωργακάκης Γεώργιος, Γιακουμογιαννάκης Μύρων, Γιαννακάκης Ιωάννης, Γούλας Λάμπρος, Δαμιανάκης 

Ευτύχιος, Δρακάκης Πέτρος, Ζερβουδάκη Ελένη, Καλογριδάκης Μιχαήλ, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Κεμεσίδης Εμμανουήλ, 

Κοκοτσάκης Πέτρος, Κουκουβιτάκης Γεώργιος, Κουρούσης Χαράλαμπος, Κουτράκης Ιωάννης, Λειψάκης Δημήτριος, Λιβάνιος 

Βασίλειος, Λουτσέτης Χαράλαμπος, Μαράκης Ιωάννης, Μιχαηλάκης Στυλιανός, Νικηφοράκης Ιωάννης, Ξανθουδάκης Γεώργιος, 

Παπαδογιάννης Αριστείδης, Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος, Ρίζος Σεραφείμ, Σαρρής Ιωάννης, Σημαντηράκης Ιωάννης, 

Σπυριδάκης Ιωάννης, Σφυράκης Ιωάννης, Τελεμένης Βαϊτσης (Βάνος), Τζίκας Θεόδωρος, Τσαπάκος Γεώργιος, Τσουπάκης 

Μιχαήλ, Φραγκάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Φραγκάκης Ιωάννης, Χαζιράκης Νικόλαος, Χατζάκης Ιωάννης, Χατζηδάκη - 

Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψαρουδάκης Νεκτάριος. 
Απουσίαζαν από την τηλεδιάσκεψη οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Αγγελάκη Ναυσικά, Κοκοτσάκης Πέτρος, Λειψάκης Δημήτριος, 

Σφυράκης Ιωάννης και Χατζηδάκη - Μιχαηλάκη Χρυσή .  

Συμμετείχε και ο αναπληρωτής γραμματέας - πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ελευθέριος Γεωργιακάκης .  
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, συμμετείχαν οι κ.κ. Σοϊλεντάκης Αριστείδης Αγιάς Μαρίνας, 

Τσισμενάκης Κωνσταντίνος Δαράτσου και Καλομοιράκης Κοσμάς Νεροκούρου.  
Οι παραπάνω Πρόεδροι ψήφισαν θετικά για τα θέματα που τους αφορούν. 

Πριν τη ψηφοφορία της 416/2020 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Αποστολάκη Νίκη, Αποστολάκης 

Σπυρίδων, Γούλας Λάμπρος, Δρακάκης Πέτρος, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Κεμεσίδης Εμμανουήλ, Κουκουβιτάκης Γεώργιος, 

Μαράκης Ιωάννης, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Τελεμένης Βαϊτσης, Τζίκας Θεόδωρος, Τσαπάκος Γεώργιος, Φραγκάκης 

Εμμανουήλ  και μετά τη λήψη της 416/2020 αποχώρησαν οι κ.κ. Βαλυράκης Στυλιανός, Βάμβουκας Αναστάσιος.  Μετά την 

417/2020 αποχώρησαν οι κ.κ. Αρχοντάκης Γρηγόριος, Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος, Φραγκάκης Ιωάννης και μετά την 

432/2020 αποχώρησαν οι κ.κ.  Αρχοντάκης Νικόλαος, Σπυριδάκης Ιωάννης . 

Μετά την 433/2020 αποχώρησε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δαμιανάκης Ευτύχιος και λόγω απουσίας του 

Αντιπροέδρου του ΔΣ προέδρευσε ο Αντιδήμαρχος κ. Αλόγλου Αναστάσιος (1ος σε ψήφους από τη παράταξη του Δημάρχου). 
Οι υπ’ αριθμ. 416/2020 και 417/2020 αποφάσεις συζητήθηκαν ομόφωνα εκτός ημερήσιας διάταξης. 

................................................................................................................................................................ 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 416 

Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται από το κ. Δήμαρχο προς το Σώμα θέμα σχετικό με την 

αξιοποίηση των κτιρίων της 5ης Μεραρχίας Κρητών στον Λόφο Καστέλι, ιδιοκτησίας του 

Πολυτεχνείου Κρήτης και έχει ως εξής: 
 
Τα κτίρια της V Μεραρχίας Κρητών στο Λόφο Καστέλι, οικοδομήθηκαν κατά την διάρκεια της Ενετοκρατίας 
και της Οθωμανικής κατοχής της Κρήτης, στον χώρο της Μινωικής Κυδωνίας όπου ανασκαφές 
αποδεικνύουν την συνεχή ύπαρξη κοινωνικής ζωής στα Χανιά επί 5.000 χρόνια. Έκτοτε, από τα χρόνια της 
Κρητικής Πολιτείας και έπειτα, χρησιμοποιήθηκαν ως Ανάκτορα, Διοικητήριο, φυλακές, στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις και κατά την διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής ως χώρος βασανισμού πατριωτών. 
 
Μετά την ίδρυση του Πολυτεχνείου Κρήτης, το Ίδρυμα απέκτησε έναντι αντιτίμου τα κτίρια από το 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου οι μεν φυλακές λειτούργησαν, από το 1984 έως το 2016 για την στέγαση 
της Πρυτανείας και των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, οι δε εγκαταστάσεις του κεντρικού κτιρίου 
από το 1986 έως το 1993 χρησιμοποιήθηκαν για εργαστήρια, βιβλιοθήκη και λοιπές του ανάγκες.  
 
Το Πολυτεχνείο Κρήτης ως ένα αυτοδιοίκητο Ίδρυμα, έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αξιοποιεί την 
περιουσία του με τον βέλτιστο τρόπο, εξυπηρετώντας το σύνολο των πολλαπλών αναγκών του, 
ακολουθώντας δημοκρατικές, συλλογικές διαδικασίες, μέσω της Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων 
Πολυτεχνείου Κρήτης που ορίζονται σαφώς από την νομοθεσία. 
 
Ο Δήμος Χανίων επιθυμεί να συμβάλλει εποικοδομητικά στην ανάδειξη των κτιρίων της V Μεραρχίας 
Κρητών στον Λόφο Καστέλι, τα οποία λόγω ιστορικότητας, χαρακτηριστικών και τοποθεσίας απαιτούν 
ειδική διαχείριση. Με δεδομένο ότι πλέον δεν υφίσταται η παράνομη κατάληψη, καταθέτουμε πρόταση για 
την αξιοποίηση των κτιρίων της V Μεραρχίας Κρητών στο Λόφο Καστέλι. 
 
Οι ανάγκες του Δήμου Χανίων για την στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, που φιλοξενεί 
σημαντικό υλικό μεταξύ του οποίου και την βιβλιοθήκη του Ελ. Βενιζέλου, δεδομένου του τεράστιου όγκου 
των βιβλίων, συλλογών, αρχείων και έργων τέχνης, δεν έχουν καλυφθεί ακόμα και παρά τους όποιους 
σωστούς δρομολογημένους σχεδιασμούς της προηγούμενης δημοτικής αρχής, δεν δημιουργούν τις 
κατάλληλες συνθήκες για μια ενιαία, σύγχρονη και πολυχρηστική βιβλιοθήκη. 
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Στη βάση αναζήτησης κατάλληλων και λειτουργικών χώρων που θα καλύψουν ολοκληρωμένα αυτή την 
ανάγκη, προτάσσουμε ως το καταλληλότερο χώρο ίδρυσης και λειτουργίας μιας σύγχρονης Βιβλιοθήκης, 
το χώρο του Λόφου Καστέλι. Μιας βιβλιοθήκης, που απαντώντας στις σύγχρονες απαιτήσεις των καιρών, 
θα έχει την δυνατότητα να εξυπηρετήσει τόσο τις ανάγκες της μεγάλης ακαδημαϊκής κοινότητας της πόλης 
μας, των σημαντικών συλλογικοτήτων της, αλλά και του συνόλου των δημοτών και επισκεπτών που 
αναζητούν καινούριους τρόπους επικοινωνίας, επεξεργασίας και παραγωγής της γνώσης μέσα από την 
αλληλεπίδρασή τους σε ένα νέο τοπικό, αλλά κυρίως υπερτοπικό κύτταρο αναφοράς για την πόλη μας, τον 
Νομό, την Περιφέρεια αλλά και ολόκληρη τη χώρα.  
 
Ένα κέντρο κοινότητας και τόπος συνάντησης, που θα δημιουργεί μια αίσθηση συλλογικής ταυτότητας με 
χώρους για νέες υπηρεσίες και νέες μορφές παραγωγής γνώσης: υπηρεσίες πληροφοριών, αίθουσες 
ομαδικής εργασίας, αθόρυβες αίθουσες μελέτης, αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσες εκθέσεων, αίθουσες 
πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες επεξεργασίας ψηφιακών οπτικοακουστικών μέσων κ.λπ. Ένα κέντρο 
πρόσβασης, συνδεδεμένο με το Πολυτεχνείο, με τεχνολογίες πληροφοριών, τεχνογνωσία για την 
καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος μέσω της πρόσβασης και επεξεργασίας των πληροφοριών, με την 
ενσωμάτωση ψηφιακών μέσων και υπηρεσιών στο χώρο της Βιβλιοθήκης. 
 
Ο προτεινόμενος αυτός σχεδιασμός, θα είναι σε συνέχεια των ήδη δρομολογημένων παρεμβάσεων, της 
λειτουργίας των Νεωρίων μετά από χρόνια, του κτιρίου του θεάτρου “Μίκης Θεοδωράκης”, του Κέντρου 
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Α.Μ), δημιουργώντας μια συνολική αφήγηση πολιτισμού, εκπαίδευσης, 
ιστορικότητας, καινοτομίας και έρευνας, που συνάδει απόλυτα τόσο με την επιθυμία και τις ανάγκες των 
Χανιωτών όσο και με τον χαρακτήρα της πόλης.  
 
Η παρούσα πρόταση θέτει το πλαίσιο ώστε να απαντηθούν δύο ζητήματα, τα οποία ευλόγως τίθενται 
σήμερα αλλά και διαχρονικά στον έντονο δημόσιο διάλογο, σχετικά με τον ρεαλισμό και την βιωσιμότητα 
της όποιας εναλλακτικής αξιοποίησης στον Λόφο Καστέλι. 
 
1. Αποκατάσταση των κτιρίων. Η εκπόνηση των μελετών και οι εργασίες αποκατάστασης των κτιρίων 
αποτελούν απολύτως επιλέξιμες δαπάνες και εναρμονίζονται πλήρως με τις στοχεύσεις της 
χρηματοδότησης που θέτει η επόμενη προγραμματική περίοδος των ευρωπαϊκών και εθνικών εργαλείων 
χρηματοδότησης. 
2. Πρόσοδος του Πολυτεχνείου. Τα έσοδα, τα οποία ενισχύουν τον προϋπολογισμό του Πολυτεχνείου, 
θα διασφαλίζονται απολύτως μέσω κοινά αποδεκτού μακροχρόνιου μισθώματος, που θα καταβάλλει ο 
Δήμος Χανίων στην Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων του Πολυτεχνείου, και το οποίο δύναται να εξασφαλιστεί 
από τις δραστηριότητες που κάθε σύγχρονη, πολυχρηστική βιβλιοθήκη διαθέτει.  
 
Έχοντας δώσει απαντήσεις στα παραπάνω ζητήματα, είναι προφανές ότι η πρόταση αυτή ανταποκρίνεται 
και στο βασικό αίτημα της κοινωνίας για εξασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα, τόσο του χώρου όσο και 
των κτιρίων στον Λόφο Καστέλι  
 
Αντιλαμβανόμενοι και σεβόμενοι τους περιορισμούς που απορρέουν από μια ενεργή σύμβαση αλλά και 
εκτιμώντας την διαχρονική προσφορά του Πολυτεχνείου Κρήτης στην κοινωνία Χανίων, η πρόταση του 
Δήμου Χανίων έρχεται στη συγκεκριμένη στιγμή, κατά την οποία έχει λήξει η παράνομη κατάληψη και 
επιθυμούμε να αποτελεί εφεξής την ολοκληρωμένη, επίσημη, ρεαλιστική και βιώσιμη πρόταση για την 
αξιοποίηση της περιοχής αυτής. 
 
Ο Δήμος Χανίων και το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες και να αφουγκράζεται 
τους προβληματισμούς της κοινωνίας, αλλά και να προτείνει μακρόπνοες λύσεις εντός του πλαισίου που 
ορίζει η νομοθεσία. Οφείλει πάνω απ' όλα όμως, να διεκδικεί εκείνες τις χρήσεις που βελτιστοποιούν την 
ωφέλεια του δημόσιου χώρου, ενώ την ίδια στιγμή με σεβασμό στην ιστορία, να εξασφαλίσει την κάλυψη 
των μελλοντικών αναγκών των πολιτών. 
 
Επί της προτάσεως του κ. Δημάρχου τοποθετήθηκαν αναλυτικά όλοι οι επικεφαλής των Δημοτικών 
Παρατάξεων, αλλά και Δημοτικοί Σύμβουλοι που ζήτησαν να εκφράσουν την άποψή τους. 
Μετά από αναλυτική συζήτηση και την παράθεση των επιχειρημάτων όλων των ανωτέρω, το Δημοτικό 
Συμβούλιο προέκρινε την έκδοση ψηφίσματος στη βάση κατατεθεισών προτάσεων από το Προεδρείο του 
Δημοτικού Συμβουλίου και από επικεφαλής Παρατάξεων.  
Λόγω του διαφορετικού περιεχομένου των προτάσεων αποφασίστηκε επίσης η διενέργεια ονομαστικής 
ψηφοφορίας για την επικρατέστερη πρόταση. 
       Συγκεκριμένα κατατέθηκαν οι παρακάτω τρεις προτάσεις: 
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1) Πρόταση Προεδρείου 
Το Δημοτικό Συμβούλιο να ταχθεί υπέρ του Δημόσιου χαρακτήρα της χρήσης των συγκεκριμένων κτηρίων. 
Πρόσθετα, και λόγω της ιδιαιτερότητας και σοβαρότητας του θέματος, θα πρέπει να συζητηθεί σε επόμενη 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης το συντομότερο 
δυνατόν. 

2) Πρόταση κ. Σαρρή: 
. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων εκφράζει τη διαφωνία του με τη μετετροπή των ιστορικών κτιρίων του 
πολυτεχνείου κρήτης στο λόφο Καστέλι σε ξενοδοχείο.  Παράλληλα, εκφράζει τη βούληση του τα κτίρια 
αυτά να διατηρήσουν το δημόσιο χαρακτήρα τους και τη δυνατότητα της ελεύθερης πρόσβασης των 
πολιτών, όπως αρμόζει σε κηρυγμένο μνημείο και στην ιστορικότητα του χώρου. 
-   

3) πρόταση κ. Βουρλάκη 
- Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις με την συνεχιζόμενη προώθηση από 
μεριάς του Πολυτεχνείου Κρήτης της υλοποίησης της σύμβασης παραχώρησης των κτιρίων στο λόφο 
Καστέλι δηλώνουμε τα εξής: 
- Θεωρώντας ότι εκφράζουμε την πλειοψηφία του Χανιώτικου Λαού, διαφωνούμε εντόνως με την 
επιχειρούμενη χρήση των κτιρίων με επιχειρηματικά συμφέροντα.  
- Τα εν λόγω κτίρια , δεδομένου της μεγάλης ανάγκης του ιδρύματος για χώρους που θα εξυπηρετούν 
καθημερινές ανάγκες των φοιτητών, το Πολυτεχνείο οφείλει να τα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά για 
υποστηρικτικές σε αυτούς χρήσεις ή/και για εκπαιδευτική χρήση, όπου άλλωστε είναι ο λόγος για τον οποίο 
του παραχωρήθηκαν.  
- Στηρίζουμε και συνυπογράφουμε την απόφαση του ενιαίου Συλλόγου Πολυτεχνείου Κρήτης, την οποία 
παραθέτουμε παρακάτω, και καλούμε την Χανιώτικη κοινωνία να συμπαρασταθεί στο δίκαιο αίτημά τους 
προκειμένου να αλλάξει την απόφασή της η σύγκλητος και η κυβέρνηση. 
- Απόφαση Ενιαίου Συλλόγου Πολυτεχνείου Κρήτης: 
- Καταγγέλλουμε την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων στα κτίρια του Πολυτεχνείου Κρήτης στον 
λόφο Καστέλι και τη βίαιη εκκένωση τους που συνδέεται με ενέργειες επιχειρηματικής αξιοποίησής τους, 
όπως την εκμίσθωσή τους για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας. Επιβεβαίωση των παραπάνω είναι 
και η δήλωση του υπουργού ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη, ότι μετά την εκκένωση των κτιρίων, η 
επένδυση θα προχωρήσει. Είναι ξεκάθαρο ότι η βία και η καταστολή χρησιμοποιούνται από τις 
κυβερνήσεις για να τρομοκρατήσουν, για να επιβάλλουν του σχεδιασμούς τους χωρίς αντίσταση. Η όξυνση 
της καταστολής είναι μέρος της προσπάθειας να χτυπηθεί το οργανωμένο εργατικό και νεολαιίστικο 
κίνημα, γι΄αυτό ψηφίζονται μέτρα για το χτύπημα της απεργίας, της λειτουργίας των σωματείων, του 
πανεπιστημιακού ασύλου. 
- Είναι διαχρονικό ζήτημα η προσπάθεια επιχειρηματικής αξιοποίησης των κτηρίων από κυβερνήσεις και 
πρυτανικές αρχές. Δεν προκύπτει τώρα πρώτη φορά, άλλωστε οι φοιτητικοί σύλλογοι όλα αυτά τα χρόνια 
διεκδικούσαν και αγωνίζονταν ώστε να προβληθούν τα αιτήματα που έχουν οι ίδιοι για την αξιοποίηση των 
κτηρίων με βάσης τις ανάγκες των φοιτητών. 
- Υπάρχει ξεκάθαρη λύση για το πρόβλημα: Να δοθούν όλα τα κτήρια για τις ανάγκες των φοιτητών εδώ 
και τώρα, τα κτήρια δεν είναι επενδυτικά φιλέτα! 
- Ιδιαίτερα όταν υπάρχουν μια σειρά προβλήματα και ενδεικτικά αναφέρουμε: Μόνο το 2% των φοιτητών 
διαμένουν στις λιγοστές εστίες, η Αρχιτεκτονική δεν έχει ουσιαστικά δικό της χώρο, δεν υπάρχει λέσχη 
σίτισης στο κέντρο της πόλης, ενώ η λέσχη στο πολυτεχνείο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον όγκο των 
φοιτητών, δεν υπάρχει βιβλιοθήκη στο κέντρο της πόλης, ενώ υπάρχει ανάγκη χώρων μελέτης, δεν 
υπάρχουν υποδομές και χώροι για να στεγαστούν οι καλλιτεχνικές ομάδες. Και ο κατάλογος είναι μακρύς… 
- Όλοι αυτοί οι χώροι όπως τα κτήρια στο λόφο Καστέλι, η Γαλλική, το Παπαδοπέτρου, το παλιό 
Ψυχιατρείο, το κολυμβητήριο και δεκάδες ακόμα κτήρια ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου, του ΕΛΜΕΠΑ, του 
δήμου ή του κράτους πρέπει να αξιοποιηθούν τώρα για να καλύψουν τις ανάγκες των φοιτητών. 
- Να καλυφθούν τώρα οι ανάγκες των φοιτητών, του λαού και της νεολαίας της πόλης, να σταματήσει το 
ξεπούλημα!  
- Να καλυφθούν οι ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης των ανθρώπων που έβρισκαν καταφύγιο σε 
χώρους όπως αυτός στο κτίριο της παλιάς πρυτανείας. Είναι ευθύνη Κυβέρνησης και δημοτικής αρχής η 
ύπαρξη οργανωμένων δομών φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων 
- Στηρίζουμε την κινητοποίηση στην πρυτανεία την Πέμπτη 10 Σεπτέμβρη στη 13.00 για να απαιτήσουμε 
να ακυρωθεί η συμφωνία με την εταιρεία Belvedere για την ξενοδοχειακή εκμετάλλευση του.  
 
Ο επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στα Χανιά», κ. Ρίζος, δεν κατέθεσε δική του πρόταση, πλην όμως 
δήλωσε ότι στηρίζει κριτικά την πρόταση του κ. Σαρρή με την προσθήκη στο κείμενο να αποχωρήσουν οι 
αστυνομικές δυνάμεις από τα κτήρια της Μεραρχίας. 
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Στην συνέχεια, ο κ. Σαρρής απέσυρε την πρότασή του, προκειμένου όπως τόνισε να εκδοθεί επιτέλους ένα 
ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα αυτό, δηλώνοντας ότι θα ψηφίσει την πρόταση του 
Προεδρείου. 
Έτσι, σε ψηφοφορία τέθηκαν τελικά, η πρόταση του Προεδρείου και η πρόταση του επικεφαλής της 
Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Χανίων» κ. Βουρλάκη. 
Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, επικράτησε η πρόταση του Προεδρείου η οποία έλαβε 25 
ψήφους. 
 

 Επακολουθεί μικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Μειοψηφούντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων Βουρλάκη Νικόλαου, Λουτσέτη Χαράλαμπου, οι 
οποίοι ψήφισαν το δικό τους ψήφισμα.  
Μειοψηφούντος του κ. Ρίζου Σεραφείμ ο οποίος ψήφισε το δικό του ψήφισμα. 
Μειοψηφούντων των κ.κ. Κουτράκη Ιωάννη, Πρωτοπαπαδάκη Κωνσταντίνου. 
Ο κ. Βλαζάκης Νικόλαος απουσίαζε από τη τηλεδιάσκεψη την ώρα της ψηφοφορίας 
 

Εκδίδει το ακόλουθο ψήφισμα: 

 
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων τάσσεται υπέρ του Δημόσιου χαρακτήρα της χρήσης των κτηρίων 
στο λόφο Καστέλλι. 
2. Λόγω της ιδιαιτερότητας και σοβαρότητας του θέματος, να συζητηθεί το συντομότερο δυνατόν σε 
επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο. 
 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ  ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ 

            ΤΑ ΜΕΛΗ  
1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ  17. ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 33. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ  
2. ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  18. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 34. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΝΙΚΗ 19. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 35. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20. ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 36. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 21. ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37. ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

6. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 38. ΤΕΛΕΜΕΝΗΣ ΒΑΙΤΣΗΣ 

7. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 23. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 39. ΤΖΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
8. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 24. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 25. ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41. ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
10. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 26. ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 42. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
11. ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 43. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
12. ΓΕΩΡΓΑΚΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            28. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 44. ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
13. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ           29. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45. ΧΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
14. ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ           30. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 46. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ  
15. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ           31. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  47. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
16. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ           32. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Αναπληρωτής  Γραμματέας 

 

Γεωργιακάκης Ελευθέριος 
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