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ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ
ΧΑΝΙΩΝ»

Κύριε Υπουργέ,
Λυπάµαι αλλά είµαι υποχρεωµένος να επανέλθω ξανά στο θέµα της συνάντησης
µαζί σας, για να συζητήσουµε την παραχώρηση του στρατοπέδου Μαρκοπούλου στον
∆ήµο Χανίων, διότι µέχρι σήµερα δεν έχει προσδιοριστεί ηµεροµηνία συνάντησης.
Παραθέτω σύντοµο ιστορικό:
1) Με την µε αριθµ. πρωτ. 64690/23-12-2009 επιστολή µου προς εσάς,
αναφερόµενος στην υπ’ αριθµ. 2856/17/12/2009 ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του
ΣΥΡΙΖΑ κ. Μιχάλη Κριτσωτάκη προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας µε θέµα «Οριστική
παραχώρηση του Στρατοπέδου Μαρκοπούλου στον ∆ήµο Χανίων», ζητούσα συνάντηση
µαζί σας για να συζητήσουµε το παραπάνω θέµα. Στην επιστολή µου αυτή ανέφερα επί
λέξει: «Επειδή όπως αντιλαµβάνεστε ο µόνος αρµόδιος για να συζητήσει το παραπάνω
θέµα µε το Υπουργείο είναι ο ∆ήµαρχος, παρακαλώ το συντοµότερο δυνατό να ορίσετε
ραντεβού για να έλθω µε τον αρµόδιο αντιδήµαρχο να συζητήσουµε το παραπάνω θέµα».
Στην παραπάνω επιστολή µου ουδεµία απάντηση έχω λάβει µέχρι σήµερα.

2) Στις 11 Φεβρουαρίου 2010, απαντώντας σε σχετική ερώτηση (αριθµ. πρωτ.
ερωτήσεων 5971/11-2-1010) των τριών βουλευτών Χανίων του ΠΑΣΟΚ, η οποία
κατετέθη την ίδια ηµέρα, αναφέρετε µεταξύ άλλων: «Μόλις οι ολοκληρωµένες και ενιαίες
προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιέλθουν στο ΥΠΕΘΑ, θα ενεργήσουµε άµεσα».
3) Το συγκεκριµένο εδάφιο προεβλήθη δηµόσια µε ∆ελτίο Τύπου της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ στις 16/2/2010, το οποίο έφερε τίτλο
“«Επιτέλους οριστική λύση στο θέµα της παραχώρησης του Στρατοπέδου Μαρκοπούλου
από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας»: Απάντηση Βενιζέλου στους Βουλευτές Χανίων”.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το ∆ελτίο Τύπου µετά το προαναφερθέν εδάφιο, συνέχιζε «…
αποδεικνύοντας µε αυτόν τον τρόπο ξεκάθαρα τις προθέσεις της νέας πολιτικής ηγεσίας
του ΥΠΕΘΑ να κλείσει µε θετικό τρόπο για την πόλη των Χανίων και την τοπική
κοινωνία, το θέµα της παραχώρησης του στρατοπέδου Μαρκοπούλου».
4) Στις 22 Φεβρουαρίου 2010, µετά από αίτηµα της µειοψηφίας συνεδρίασε,
εκτάκτως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Χανίων το οποίο µετά από πρότασή µου,
απεφάσισε οµόφωνα:
1) Ο ∆ήµος Χανίων, ως αρµόδιος φορέας, διεκδικεί την παραχώρηση του στρατοπέδου
Μαρκοπούλου, κατά πλήρη κυριότητα και στο σύνολό του, για κοινωφελείς και
κοινόχρηστες χρήσεις, δηλαδή «ως χώρο πρασίνου και ένα σχολείο».
2) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Χανίων κ. Κυριάκο Βιρβιδάκη µε τους τέσσερις (4)
Βουλευτές του νοµού Χανίων, καθώς και τον Βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Μιχάλη Κριτσωτάκη, υπό την αίρεση, για λόγους δεοντολογίας, ότι θα συµφωνήσουν οι 4
Βουλευτές, να επισκεφθούν τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ευάγγελο Βενιζέλο,
προκειµένου να του ζητήσουν την ικανοποίηση του συγκεκριµένου αιτήµατος.

Η απόφαση αυτή, εστάλη στις 23/2/2010 σε εσάς, στους τέσσερις βουλευτές
Χανίων και στον κ. Κριτσωτάκη Μιχάλη βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ηρακλείου.
5) Στις 4 Μαρτίου 2010, σας απέστειλα την µε αριθµ. πρωτ. 10197/4-3-2010
επιστολή µε συνηµµένα όλα τα σχετικά, και µε κοινοποίηση στους τέσσερις βουλευτές
του Ν. Χανίων, παρακαλώντας σας να ορίσετε ραντεβού για να σας επισκεφθώ µε τους
βουλευτές του Ν. Χανίων αφού δεν υπήρξε συµφωνία για την συµµετοχή του βουλευτού
του Ν. Ηρακλείου κ. Μ. Κριτσωτάκη. Στην παραπάνω επιστολή, ουδεµία απάντηση έχω
λάβει µέχρι σήµερα.
6) Στις 21 Μαρτίου 2010, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Π.
Μπεγλίτης, επισκέφθηκε τα Χανιά µε την ευκαιρία των µνηµοσύνων των Βενιζέλων.
Συζητήσαµε µαζί το θέµα της συνάντησης και δεσµεύθηκε ότι αµέσως µετά το Πάσχα θα
πραγµατοποιηθεί το ραντεβού.
7) Στις 23 Μαΐου 2010, συναντήθηκα εκ νέου στην Κάρπαθο αυτή τη φορά, µε τον
αναπληρωτή υπουργό κ. Π. Μπεγλίτη µε την ευκαιρία των εκδηλώσεων για τον Κώστα
Ηλιάκη και του έθεσα ξανά το θέµα της συνάντησης. Ο κ. Π. Μπεγλίτης µου υπεσχέθη
ότι θα φροντίσει για το ραντεβού, το συντοµότερο δυνατό.
8) Στις 4 Ιουνίου 2010, σας απέστειλα την µε αριθµ. πρωτ. 26503/4-6-2010
επιστολή, µε κοινοποίηση στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας και τους τέσσερις
βουλευτές του Ν. Χανίων, στην οποία σηµείωνα: «Σε συνέχεια προηγούµενης
αλληλογραφίας σχετικά µε το θέµα της παραχώρησης του Στρατοπέδου Μαρκοπούλου
στο ∆ήµο Χανίων και αφού µέχρι σήµερα δεν έχει προσδιοριστεί το ραντεβού το οποίο
ζητήσαµε θα παρακαλούσα να το ορίσετε το συντοµότερο δυνατό. Θέλω να σας
ενηµερώσω ότι τους τελευταίους µήνες έχω συναντηθεί δύο φορές µε τον αναπληρωτή

Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Π. Μπεγλίτη, στον οποίο υπενθύµισα το αίτηµα της
συνάντησης». Στην παραπάνω επιστολή ουδεµία απάντηση έχω λάβει µέχρι σήµερα
Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλώ να ορίσετε το συντοµότερο το ραντεβού, διότι
αφενός µεν το θέµα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την κοινωνία των Χανίων και
αφετέρου, δεν είναι δυνατόν ο ∆ήµαρχος να υποχρεώνεται να εξηγεί τα ανεξήγητα στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο και κάποιοι να προσπαθούν να του αποδώσουν ευθύνες που δεν του
ανήκουν.
Οι βουλευτές Ν. Χανίων, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται
για την κατά την κρίση τους, δικές τους ενέργειες.

Ο ∆ήµαρχος Χανίων

Κυριάκος Βιρβιδάκης

Συνηµ:
1) Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 64690/23-12-2009 επιστολή
2) Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 10197/4-3-2010 επιστολή
µε συνηµµένα:
α) Η µε ηµ. 11/2/2010 ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ Χανίων
β) Η µε ηµ. 11-2-2010 (Φ.900α/7669/10734) απάντηση του υπ. Εθνικής Άµυνας
γ) Το µε ηµ. 16-2-2010 ∆ελτίου Τύπου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ
δ) Η µε αριθµ. πρωτ. 7498/18-2-2010 αίτηση για σύγκληση εκτάκτου ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ε) Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 8294/23-2-2010 έγγραφο µε συνηµµένο την υπ’ αριθµ. 149/2010 Α.∆.Σ.
3) Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 26503/4-6-2010 επιστολή µε συνηµµένη την 10197/4-3-2010 επιστολή

Κοινοποίηση:
1. Γραφείο ∆ηµάρχου

