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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 552 

 
Απόσπασμα από το πρακτικό της 22ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου  

 
Από τα πρακτικά της με αριθμό 22/2019, ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την 
Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου  2019 και ώρα 11:00, το οποίο συγκλήθηκε με την υπ' αριθμ. 40968/3-9-
2019 πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες 
ψήφους, κ. Αλόγλου Αναστάσιου. 
    Παρόντος και του Δημάρχου Χανίων κ. Σημανδηράκη Παναγιώτη, διαπιστώθηκε από τον 
Προεδρεύοντα Σύμβουλο,  πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 49 μελών 
παραβρέθηκαν παρόντα 47 μέλη και ονομαστικά οι: 
 

1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ (ΝΑΝΣΥ) 

2. ΑΛΟΓΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) 

3. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΝΙΚΗ 

4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝ 

5. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

6. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ 

7. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

8. ΒΑΡΔΑΚΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 

9. ΒΛΑΖΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ 

10. ΒΟΥΡΛΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ 

11. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ 

12. ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣΜΥΡΩΝ 

13. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ 

14. ΓΟΥΛΑΣΛΑΜΠΡΟΣ 

15. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣΕΥΤΥΧΙΟΣ 

16. ΔΡΑΚΑΚΗΣΠΕΤΡΟΣ 

17. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΕΛΕΝΗ 

18. ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛ 

19. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

20. ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣΠΕΤΡΟΣ 

21. ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ 

22. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) 

23. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ 

24. ΛΕΙΨΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

25. ΛΙΒΑΝΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

26. ΛΟΥΤΣΕΤΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

27. ΜΑΡΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ 

28. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

29. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΖΑΝΕΡΗΣ) 

30. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ 

31. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

32. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

33. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

34. ΣΑΡΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣ 

35. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ 

36. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ 

37. ΣΦΥΡΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ 

38. ΤΕΛΕΜΕΝΗΣΒΑΪΤΣΗΣ (ΒΑΝΟΣ) 

39. ΤΖΙΚΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣ 

40. ΤΣΑΠΑΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ 

41. ΤΣΟΥΠΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛ 

42. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) 
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43. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ 

44. ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

45. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

46. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ (ΧΡΥΣΟΥΛΑ) 

47. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ο οποίος απέστειλε την από 7/9/2019 επιστολή  

2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ο οποίος απέστειλε την υπ’αριθμ. 41621/5-9-2019 επιστολή  

 
Παραβρέθηκαν επίσης οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου κ. Σπάρταλη Ρόζη και κ. Αντωνίου Ειρήνη και ο 
αναπληρωτής γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Γεωργιακάκης Ελευθέριος. 
 
Ο Προεδρεύων Σύμβουλος αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στην δημοτική υπάλληλο κ. 
Δρακακάκη Γεωργία, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των μελών του Προεδρείου του 
Δημοτικού Συμβουλίου για δύο έτη ήτοι για το χρονικό διάστημα από 8.9.2019 έως 6.11.2021, στην ειδική 
αυτή συνεδρίαση, η οποία έλαβε χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010, όπως 
το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4555/2018. 
 
Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο Προεδρεύων Σύμβουλος, προτείνεται ο Πρόεδρος από την παράταξη του 
εκλεγέντος δημάρχου, ο Αντιπρόεδρος από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη  
και ο Γραμματέας από την παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη.  
 
Στη συνέχεια, κάλεσε όλους τους συμβούλους της δημοτικής παράταξης «ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΝΙΑ» του εκλεγέντος 
δημάρχου κ. Σημανδηράκη Παναγιώτη να αποσυρθούν (στο γραφείο της γραμματείας του Δημοτικού 
Συμβουλίου), ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.  
 
Ο κ. Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι η παράταξη του δεν προτείνει υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου. Μετά 
ταύτα κι εφόσον δεν υπάρχει υποψηφιότητα προερχόμενη από την παράταξη του Δημάρχου, ο 
προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε, σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 3 περιπτ. γ  εδ. τελευτ. , ως 
τροποποιηθέν με το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018 ισχύει σήμερα, το σύνολο του ΔΣ προκειμένου να εκλέξει 
μεταξύ του συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων τον υποψήφιο για το αξίωμα του προέδρου από όποιον 
επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα. 
Στο σημείο αυτό προτάθηκε από το δημοτικό σύμβουλο κ. Γεωργακάκη Γεώργιο ως υποψήφιος για τη 
θέση του Προέδρου ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δαμιανάκης Ευτύχιος, ο οποίος και αποδέχθηκε την 
υποψηφιότητα.  Άλλος υποψήφιος δεν υπήρξε για τη θέση αυτή.  
 

Έπειτα, ο προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε τα μέλη της παράταξης του κ. Παπαδογιάννη Αριστείδη «Η 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ…ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΜΑΣ» που αναδείχθηκε πρώτη σε εκλογική δύναμη (αλλά δεν εξέλεξε Δήμαρχο) 
να αποσυρθούν (στο γραφείο της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου) και να αναδείξουν τον 
υποψήφιο αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.  
 

Έπειτα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης του κ. Δαμιανάκη Ευτυχίου «ΧΑΝΙΑ ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ» που 
αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη  να αποσυρθούν (στο γραφείο της γραμματείας του Δημοτικού 
Συμβουλίου) και να αναδείξουν τον υποψήφιο γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου.  
 
Όπως ενημέρωσε ο προεδρεύων σύμβουλος, προτεινόμενοι για την κάλυψη των θέσεων του προεδρείου 
από τις παρατάξεις είναι όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των 
αντίστοιχων παρατάξεων, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν 
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία θα επαναληφθεί. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή 
ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνδυασμού ή υπάρξει 
ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την 
τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της 
παράταξης, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση. 
Οι σύμβουλοι της παράταξης του κ. Παπαδογιάννη Αριστείδη «Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ…ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΜΑΣ» που 
αναδείχθηκε πρώτη σε εκλογική δύναμη (αλλά δεν εξέλεξε Δήμαρχο) και οι σύμβουλοι της παράταξης του 

κ. Δαμιανάκη Ευτυχίου «ΧΑΝΙΑ ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ» που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη 
ακολούθησαν τη διαδικασία που ως άνω αναλύθηκε. Μετά την ολοκλήρωσή της και μετά την πρόταση του 
κ. Ευτύχιου Δαμιανάκη ως υποψηφίου για τη θέση του υποψήφιου Προέδρου, ο προεδρεύων σύμβουλος 
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ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν και του υποψήφιου προέδρου που προτάθηκε 
και συγκεκριμένα: 
 
α. Υποψήφιος πρόεδρος ο κ. Δαμιανάκης Ευτύχιος, επικεφαλής της τρίτης σε εκλογική δύναμη παράταξης 

«ΧΑΝΙΑ ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ», 
β. υποψήφιος αντιπρόεδρος ο κ. Καραγιαννάκης Εμμανουήλ από την παράταξη του κ. Παπαδογιάννη 

Αριστείδη «Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ…ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΜΑΣ» που αναδείχθηκε πρώτη σε εκλογική δύναμη (αλλά δεν 
εξέλεξε Δήμαρχο), ο οποίος, λόγω της απουσίας του από τη σημερινή συνεδρίαση, είχε εκδηλώσει τη 
βούλησή του να αποδεχθεί τη θέση του Αντιπροέδρου με το με αριθμ. Πρωτ. 41621/5-9-2019 έγγραφό του 
και ήταν ο μοναδικός υποψήφιος που προτάθηκε, και 
γ. υποψήφιος γραμματέας ο κ. Γιακουμογιαννάκης Μύρων από την παράταξη του κ. Δαμιανάκη Ευτυχίου 

«ΧΑΝΙΑ ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ» που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη και ήταν ο μοναδικός 
υποψήφιος που προτάθηκε. 
 
Ο προεδρεύων σύμβουλος ενημέρωσε, στη συνέχεια, ότι αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής του 
προτεινόμενου υποψηφίου για καθένα από τα αξιώματα του προεδρείου του συμβουλίου, το τελευταίο 
καλείται να επικυρώσει με ψηφοφορία την εκλογή του υποδειχθέντος υποψηφίου για κάθε αξίωμα και για 
το λόγο αυτό κάλεσε τα μέλη των παρατάξεων να υποβάλλουν τυχόν διαφορετικές προτάσεις. Παράλληλα, 
γνωστοποίησε ότι η εκλογή των προτεινόμενων υποψήφιων για κάθε αξίωμα επικυρώνεται από το 
δημοτικό συμβούλιο, αν δεν υποβληθεί διαφορετική πρόταση ή εάν καμία από τις διαφορετικές προτάσεις 
που τυχόν υποβληθούν, κατά τη μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται και στην οποία μετέχει και ο αρχικώς 
υποδειχθείς υποψήφιος, δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των 
μελών του δημοτικού συμβουλίου. 
Επίσης ενημέρωσε ότι για τη θέση του Προέδρου, αφού δεν προτάθηκε υποψήφιος από τη παράταξη του 
Δημάρχου, πρέπει να συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού 
συμβουλίου αλλιώς η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.  Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν 
συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε διενεργείται 
και τρίτη κατά την οποία χρειάζεται να συγκεντρωθεί η σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών του 
συμβουλίου. 
 
Δεν υποβλήθηκαν διαφορετικές  προτάσεις. 
 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Βουρλάκης Νικόλαος και Λουτσέτης Χαράλαμπος δήλωσαν ότι θα απέχουν 
από τη διαδικασία εκλογής των μελών του προεδρείου. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον 
προεδρεύοντα Σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για την πρώτη θητεία (8.9.2019 - 6.11.2021):  
 
Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ο κ. Δαμιανάκης Ευτύχιος αφού κατά την αντίστοιχη ψηφοφορία  
που διενεργήθηκε ψήφισαν 45 δημοτικοί σύμβουλοι και συγκέντρωσε 27 ψήφους προτίμησης και 18 
λευκά, δηλαδή συγκέντρωσε παραπάνω από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του 
δημοτικού συμβουλίου. 
Αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ο κ. Καραγιαννάκης Εμμανουήλ αφού κατά την αντίστοιχη 
ψηφοφορία  που διενεργήθηκε ψήφισαν 45 δημοτικοί σύμβουλοι και συγκέντρωσε 39 ψήφους προτίμησης 
και 6 λευκά και 
Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου ο κ. Γιακουμογιαννάκης Μύρων αφού κατά την αντίστοιχη 
ψηφοφορία  που διενεργήθηκε ψήφισαν 45 δημοτικοί σύμβουλοι και συγκέντρωσε 37 ψήφους προτίμησης 
και 6 λευκά 
 
Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 16:00 ώρα. 
 

     Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 
 

              Δαμιανάκης Ευτύχιος 
 

1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ (ΝΑΝΣΥ) 
2. ΑΛΟΓΛΟΥΑ ΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) 
3. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΝΙΚΗ 
4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
5. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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6. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
7. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
8. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
9. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 
10. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
11. ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
12. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ 
14. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
15. ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
16. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 
17. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
18. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
19. ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
20. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
21. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
22. ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
23. ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
24. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) 
25. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
26. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
27. ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
28. ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
29. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
30. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
31. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΖΑΝΕΡΗΣ) 
32. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
33. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
34. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
35. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
36. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
37. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
38. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
39. ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
40. ΤΕΛΕΜΕΝΗΣ ΒΑΪΤΣΗΣ (ΒΑΝΟΣ) 
41. ΤΖΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
42. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
43. ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
44. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) 
45. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
46. ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
47. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
48. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ (ΧΡΥΣΟΥΛΑ) 
49. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

 

Ακριβές αντίγραφο 
Η  Ειδική Γραμματέας 
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