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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων σήμερα την 18η  Απριλίου 2008 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.00 ύστερα από την υπ’αριθμ. 15094/14-4-2008 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου 

του Σώματος παρόντος και του Δημάρχου Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Αγγελάκης Εμμανουήλ, Αλιφιεράκης Εμμανουήλ, Βεκρής Μάρκος, Βιρβιδάκης Σταύρος, Βιριράκης Δημήτριος, 

Βούρβαχης Γεώργιος, Γαβριλάκης Μιχαήλ, Γυπάκης Νικόλαος, Ζουμαδάκης Γεώργιος, Κοπάσης Ελευθέριος, 

Κουκλάκης Γεώργιος, Λειψάκης Δημήτριος, Μανωλακάκης Ευτύχης, Μαυρεδάκης Εμμανουήλ, Μαυριγιαννάκης 

Εμμανουήλ, Μπασιά Αμαλία, Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Ντάλλας Μιχαήλ, Ντερμανάκης Ιωάννης, Παπαδογιάννης 

Αριστείδης, Παπαντωνάκης Νικόλαος, Πουλιδάκης Γεώργιος, Σαματάς Ευάγγελος, Σχετάκης Αντώνιος, Ταβουλάρης 

Παναγιώτης, Τζουλάκης Σταύρος,  Χαριτάκη-Μακράκη Χρυσάνθη. 

Απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόμιμα οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Ευτύχιος Μανωλακάκης και Αμαλία Μπασιά. 

Παραβρέθηκαν επίσης οι υπηρεσιακοί παράγοντες Σοφοκλής Τσιραντωνάκης, Λακιωτάκη Αλέκα, Ιωάννα 

Τσακαλίδου, Ιωάννης Καραντωνάκης, Κων/νος Κουκουμπεδάκης, Ιφιγένεια Νικολοζάκη, Αικατερίνη Καλογερίδου, 

Εμμανουήλ Νταγκουνάκης και Γαβριήλ Μαρινάκης.  

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Ιωάννης Ντερμανάκης ζήτησε από το 

σώμα να συζητηθεί το θέμα των αρνητικών εξελίξεων του στρατοπέδου Μαρκοπούλου. Μετά από διαλογική 

συζήτηση αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να μη συζητηθεί το θέμα και αποχώρησαν οι κ.κ. Δημοτικοί σύμβουλοι 

της μειοψηφίας Ιωάννης Ντερμανάκης, Μάρκος Βεκρής, Εμμανουήλ Μαυρεδάκης, Μιχαήλ Γαβριλάκης, Δημήτριος 

Λειψάκης και Χρυσάνθη Χαριτάκη – Μακράκη.  

Οι υπ’αριθμ.  198/08 έως και 213/08  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού συμφώνησε ομόφωνα το Σώμα, 

συζητήθηκαν εκτός ημερήσιας διάταξης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 255 

Στη συνέχεια  εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα  το ακόλουθο υπ’αριθμ. 11490/14-4-08   έγγραφο της 

Δημαρχιακής Επιτροπής,  που περιέχει την υπ’αριθμ. 254/08 απόφασή της, που έχει ως εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13o 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ    2008 

(συνέχεια συνεδρίασης 1-4-08) 

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αποτελούμενη από τους κ.κ. Μιχάλη Ντάλλα, Αντιδήμαρχο Χανίων, Πρόεδρο, Εμμανουήλ Αγγελάκη,  Γεώργιο 

Κουκλάκη, Σταύρο Τζουλάκη, Σταύρο Βιρβιδάκη, Δημήτριο Λειψάκη και Αντώνιο Σχετάκη τακτικά μέλη,  

νόμιμα προσκληθέντες με την υπ' αριθμ. 13/24-3-2008 πρόσκληση του Προέδρου, απόντων των κ.κ. Αγγελάκη 

Εμμανουήλ & Τζουλάκη Σταύρο παρουσία του κ. Ευαγγέλου Σαματά  αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, 

συνεδρίασε σήμερα 3 Απριλίου   2008 ημέρα Πέμπτη   και   ώρα  10.30 και  παρουσία  της    Γραμματέας  της 

Επιτροπής   κας  Αννας Ζερβουδάκη, Υπαλλήλου  Δήμου Χανίων. 

Αρ. Αποφ.   254/08 

Θέμα:  Έγκριση κανονισμού λειτουργίας υπηρεσιών Δήμου Χανίων. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ.  11490/21-3-08 εισήγηση, που έχει ως εξής: 
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 «Παρακαλούμε όπως εκδώσετε κανονιστική απόφαση για την εύρυθμο λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου 

Χανίων για να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες παροχής υπηρεσιών  τις Κυριακές τις Αργίες και κατά τις 

νυκτερινές ώρες  σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 και το άρθρο 36,48,49 του Ν.3584/2007 

 1.ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     

     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Το Δημαρχείο είναι ανάγκη να παραμένει ανοικτό τις νυχτερινές ώρες ,τις  Κυριακές και τις Αργίες, διότι 

γίνονται συσκέψεις, συναντήσεις με επίσημα πρόσωπα, μεταφορά επισήμων, εκδηλώσεις στην αίθουσα 

Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τα Δημοτικά Συμβούλια πολλές φορές παρατείνονται μέχρι αργά το βράδι, 

δραστηριότητες γενικά που λαμβάνουν χώρα πέραν του κανονικού ωραρίου και εκτός πενθημέρου 

(Απογευματινές-νυχτερινές ώρες, Κυριακές και Αργίες) 

 2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     

α)ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

Είναι ανάγκη να λειτουργεί  σε εικοσιτετράωρη βάση για την επιφυλακή πυροπροστασίας , συμμετέχει δε από 

κοινού με την πυροσβεστική υπηρεσία στην κατάσβεση πυρκαγιών και περιπολιών. 

β)ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Κλειστό Γυμναστήριο, Παλιά Ηλεκτρική, Μοναχή Ελιά) 

Είναι ανάγκη να λειτουργούν  τις νυχτερινές ώρες μέχρι τις 12.00 ,τις Κυριακές και Αργίες ,διότι 

πραγματοποιούνται αθλητικοί αγώνες και μόνο κατά τις ημέρες της πραγματοποίησης των αγώνων.  

 3.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

α)ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ 

Είναι ανάγκη να λειτουργεί νυχτερινές ώρες, Κυριακές και Αργίες , για τις βλάβες του δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης  της πόλεως  και για πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις για τις 

μικροφωνικές εγκαταστάσεις, ηχητικές και φωτισμού. 

β)ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Είναι ανάγκη να λειτουργεί  τις Κυριακές και τις Αργίες για το τάϊσμα των ζώων του Δημοτικού κήπου, το 

πότισμα των φυτών της πόλεως σε περιπτώσεις καύσωνα και  για την απομάκρυνση σπασμένων δένδρων και 

κλαδιών λόγω καιρικών συνθηκών σε ορισμένα σημεία της πόλεως για να μην δημιουργούνται κυκλοφοριακά 

προβλήματα. 

γ)ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Είναι ανάγκη να λειτουργεί, όποτε παραστεί ανάγκη, τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις Αργίες , για τις 

ζημιές που δημιουργούνται σε δρόμους από καθιζήσεις , πεζοδρόμια, πάρκα, επίσης  για τεχνικές και 

ασφαλτικές εργασίες  για να μην δημιουργείται κυκλοφοριακό πρόβλημα καθώς και για άμεσες παρεμβάσεις σε 

ζημιές ,επισκευές του ασφαλτοτάπητα σε εκτελούμενα έργα και τη λήψη μέτρων προστασίας για την ασφάλεια 

τω πεζών και των οχημάτων. 

 4.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

   Είναι ανάγκη να λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις Αργίες, για την 

ανακύκλωση, την αποκομιδή, την μεταφορά των απορριμμάτων, τον καθαρισμό και την καθαριότητα των 

κοινοχρήστων χώρων και των μνημείων της πόλεως, για τον έλεγχο των οχημάτων, των καυσίμων και των 

λιπαντικών τους.» 
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Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες και ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων στην Τ.Α.  οι 

οποίοι κλήθηκαν με το υπ’ αριθμ. 12539/28-3-08 έγγραφο της Δημαρχ. Επιτροπής. 

Λαμβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μιχελάκης διευκρίνισε ότι ο Σύλλογος σε καμία 

περίπτωση δεν είναι αντίθετος με την καταβολή των υπερωριών των υπαλλήλων που εργάζονται τις νυκτερινές 

ώρες, τις Κυριακές και τις Αργίες πλην όπως εξέφρασε τις ανησυχίες του μήπως η παρούσα κανονιστική πράξη 

είναι η απαρχή για καταστρατήγηση του πενθημέρου  ή της επιπλέον εργασίας από τους εργαζομένους και 

πρότεινε την πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δήμου Χανίων.  

                                          Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών  

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                              Αφού έλαβε υπόψη της τα άρθρο 79 και 103   του  Ν. 3463/06 και το Ν. 3584/07  

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Μειοψηφούντων, εν μέρει, των κ.κ. Δημ. Λειψάκη και Αντ. Σχετάκη, οι οποίοι συμφωνούν για τις περιπτώσεις 

της λειτουργίας των γραφείων Δημάρχου και Διοικ/κών Υπηρεσιών αλλά εξέφρασαν τους φόβους τους μήπως η 

κανονιστική πράξη δώσει το δικαίωμα στην Δημοτική Αρχή να καλεί τους υπαλλήλους να εργάζονται όποτε, 

κατά την κρίση της, θεωρείται αναγκαίο. 

   Την έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων ως εξής: 

 1.ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     

     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Το Δημαρχείο είναι ανάγκη να παραμένει ανοικτό τις νυχτερινές ώρες ,τις  Κυριακές και τις Αργίες, διότι 

γίνονται συσκέψεις, συναντήσεις με επίσημα πρόσωπα, μεταφορά επισήμων, εκδηλώσεις στην αίθουσα 

Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τα Δημοτικά Συμβούλια πολλές φορές παρατείνονται μέχρι αργά το βράδι, 

δραστηριότητες γενικά που λαμβάνουν χώρα πέραν του κανονικού ωραρίου και εκτός πενθημέρου 

(Απογευματινές-νυχτερινές ώρες, Κυριακές και Αργίες) 

 2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     

α)ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

Είναι ανάγκη να λειτουργεί  σε εικοσιτετράωρη βάση για την επιφυλακή πυροπροστασίας , συμμετέχει δε από 

κοινού με την πυροσβεστική υπηρεσία στην κατάσβεση πυρκαγιών και περιπολιών. 

β)ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Κλειστό Γυμναστήριο, Παλιά Ηλεκτρική, Μοναχή Ελιά) 

Είναι ανάγκη να λειτουργούν  τις νυχτερινές ώρες μέχρι τις 12.00 ,τις Κυριακές και Αργίες ,διότι 

πραγματοποιούνται αθλητικοί αγώνες και μόνο κατά τις ημέρες της πραγματοποίησης των αγώνων.  

 3.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

α)ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ 

Είναι ανάγκη να λειτουργεί νυχτερινές ώρες, Κυριακές και Αργίες , για τις βλάβες του δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης  της πόλεως  και για πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις για τις 

μικροφωνικές εγκαταστάσεις, ηχητικές και φωτισμού. 

β)ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Είναι ανάγκη να λειτουργεί  τις Κυριακές και τις Αργίες για το τάϊσμα των ζώων του Δημοτικού κήπου, το 

πότισμα των φυτών της πόλεως σε περιπτώσεις καύσωνα και  για την απομάκρυνση σπασμένων δένδρων και 
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κλαδιών λόγω καιρικών συνθηκών σε ορισμένα σημεία της πόλεως για να μην δημιουργούνται κυκλοφοριακά 

προβλήματα. 

γ)ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Είναι ανάγκη να λειτουργεί, όποτε παραστεί ανάγκη, τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις Αργίες , για τις 

ζημιές που δημιουργούνται σε δρόμους από καθιζήσεις , πεζοδρόμια, πάρκα, επίσης  για τεχνικές και 

ασφαλτικές εργασίες  για να μην δημιουργείται κυκλοφοριακό πρόβλημα καθώς και για άμεσες παρεμβάσεις σε 

ζημιές ,επισκευές του ασφαλτοτάπητα σε εκτελούμενα έργα και τη λήψη μέτρων προστασίας για την ασφάλεια 

τω πεζών και των οχημάτων. 

 4.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Είναι ανάγκη να λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις Αργίες, για την 

ανακύκλωση, την αποκομιδή, την μεταφορά των απορριμμάτων, τον καθαρισμό και την καθαριότητα των 

κοινοχρήστων χώρων και των μνημείων της πόλεως, για τον έλεγχο των οχημάτων, των καυσίμων και των 

λιπαντικών τους. 

               Η απόφαση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων. 

Επακολουθεί μικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση  

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Μειοψηφούντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων Αντωνίου Σχετάκη και Νικολάου Παπαντωνάκη. 

   Εγκρίνει τον Κανονισμό λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων ως εξής: 

 1.ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     

     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Το Δημαρχείο είναι ανάγκη να παραμένει ανοικτό τις νυχτερινές ώρες ,τις  Κυριακές και τις Αργίες, διότι 

γίνονται συσκέψεις, συναντήσεις με επίσημα πρόσωπα, μεταφορά επισήμων, εκδηλώσεις στην αίθουσα 

Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τα Δημοτικά Συμβούλια πολλές φορές παρατείνονται μέχρι αργά το βράδι, 

δραστηριότητες γενικά που λαμβάνουν χώρα πέραν του κανονικού ωραρίου και εκτός πενθημέρου 

(Απογευματινές-νυχτερινές ώρες, Κυριακές και Αργίες) 

 2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     

α)ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

Είναι ανάγκη να λειτουργεί  σε εικοσιτετράωρη βάση για την επιφυλακή πυροπροστασίας , συμμετέχει δε από 

κοινού με την πυροσβεστική υπηρεσία στην κατάσβεση πυρκαγιών και περιπολιών. 

β)ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Κλειστό Γυμναστήριο, Παλιά Ηλεκτρική, Μοναχή Ελιά) 

Είναι ανάγκη να λειτουργούν  τις νυχτερινές ώρες μέχρι τις 12.00 ,τις Κυριακές και Αργίες ,διότι 

πραγματοποιούνται αθλητικοί αγώνες και μόνο κατά τις ημέρες της πραγματοποίησης των αγώνων.  

 3.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

α)ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ 

Είναι ανάγκη να λειτουργεί νυχτερινές ώρες, Κυριακές και Αργίες , για τις βλάβες του δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης  της πόλεως  και για πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις για τις 

μικροφωνικές εγκαταστάσεις, ηχητικές και φωτισμού. 
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β)ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Είναι ανάγκη να λειτουργεί  τις Κυριακές και τις Αργίες για το τάϊσμα των ζώων του Δημοτικού κήπου, το 

πότισμα των φυτών της πόλεως σε περιπτώσεις καύσωνα και  για την απομάκρυνση σπασμένων δένδρων και 

κλαδιών λόγω καιρικών συνθηκών σε ορισμένα σημεία της πόλεως για να μην δημιουργούνται κυκλοφοριακά 

προβλήματα. 

γ)ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Είναι ανάγκη να λειτουργεί, όποτε παραστεί ανάγκη, τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις Αργίες , για τις 

ζημιές που δημιουργούνται σε δρόμους από καθιζήσεις , πεζοδρόμια, πάρκα, επίσης  για τεχνικές και 

ασφαλτικές εργασίες  για να μην δημιουργείται κυκλοφοριακό πρόβλημα καθώς και για άμεσες παρεμβάσεις σε 

ζημιές, επισκευές του ασφαλτοτάπητα σε εκτελούμενα έργα και τη λήψη μέτρων προστασίας για την ασφάλεια 

τω πεζών και των οχημάτων. 

 4.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Είναι ανάγκη να λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις Αργίες, για την 

ανακύκλωση, την αποκομιδή, την μεταφορά των απορριμμάτων, τον καθαρισμό και την καθαριότητα των 

κοινοχρήστων χώρων και των μνημείων της πόλεως, για τον έλεγχο των οχημάτων, των καυσίμων και των 

λιπαντικών τους. 

     Η απόφαση να δημοσιευθεί μία φορά στην εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα», να αναρτηθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Ακριβές αντίγραφο  

                              Η Γραμματέας 

                                                                       Γεωργία  Δρακακάκη 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΠΑΣΗΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

 1. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ   13. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ  

 2. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ  14. ΑΜΑΛΙΑ ΜΠΑΣΙΑ  

 3. ΜΑΡΚΟΣ ΒΕΚΡΗΣ   15. ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ  

 4. ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ   16. ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΑΛΛΑΣ  

 5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΡΙΡΑΚΗΣ   17. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΡΜΑΝΑΚΗΣ   

 6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ   18. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ    

 7. ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ   19. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ    

 8. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΠΑΚΗΣ  20. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ  

 9. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΜΑΔΑΚΗΣ   21. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΜΑΤΑΣ    

 10. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ  22. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ  

 11. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΨΑΚΗΣ   23. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ  

 12. ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ   24. ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ  

   25. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΑΡΙΤΑΚΗ-ΜΑΚΡΑΚΗ  


