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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Χανίων σήµερα την 25
Φεβρουαρίου 2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:30 ύστερα από την υπ’αριθµ. 13667/19-2-2013
έγγραφη πρόσκληση
της Προέδρου του Σώµατος, παρόντος του ∆ηµάρχου Χανίων κ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αγγελάκη Ναυσικά, Αλεξανδράκης Νεκτάριος, Αµπαδιωτάκης Ελευθέριος, Αποστολάκη Νίκη, Αρχοντάκης Γεώργιος, Αρχοντάκης Γρηγόριος,
Αρχοντάκης Κωνσταντίνος,
Βάµβουκας
Αναστάσιος,
Βιρβιδάκης
Κυριάκος,
Βλαζάκης Νικόλαος,
Βογιατζόγλου Χαράλαµπος,
Γεωργακάκης Γεώργιος, Γούλας Λάµπρος, ∆αµιανάκης Γεώργιος, Καραµπινάκης Νικόλαος, Καραγιαννάκης Εµµανουήλ, Καστρινάκης
Βασίλειος, Κεµεσίδης Εµµανουήλ, Κοκκινάκη Μαρία, Κοκοτσάκης Πέτρος, Κοτζαµιχάλης Μιχαήλ, Κουρούσης Χαράλαµπος (Μπάµπης),
Κουτράκης Ιωάννης, Κυνηγός Μιχαήλ, Λειψάκης ∆ηµήτριος, Λιονάκης Μανούσος, Μαυρεδάκης Εµµανουήλ, Μυλωνάκη Θεοχαρούλα,
Ξανθουδάκης Γεώργιος,
Ξυνίδης Νικόλαος,
Παπαδάκης ∆ηµήτριος,
Παπαδογιάννης
Αριστείδης,
Παπαντωνάκης
Νικόλαος,
Πουλιδάκης Γεώργιος, Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος, Σταµατάκης Εµµανουήλ, Τσαπάκος Γεώργιος, Φραγγεδάκης Γεώργιος, Φραγκάκης
Εµµανουήλ, Φραγκογιάννη - Τσάφαρη Χριστίνη, Χάµπας Βασίλειος, Χαριτάκη-Μακράκη Χρυσάνθη, Χατζάκης Ιωάννης, Χατζηδάκη
-Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψαρουδακης Ανδρέας.
Απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόµιµα οι κ.κ. ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Αγγελάκη Ναυσικά, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βάµβουκας Αναστάσιος,
Βιρβιδάκης Κυριάκος, Καραµπινάκης Νικόλαος, Φραγγεδάκης Γεώργιος και Χαριτάκη-Μακράκη Χρυσάνθη .
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα - πρακτικογράφο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γεωργία ∆ρακακάκη.
Από τους κληθέντες Προέδρους, ήταν παρόντες οι κ.κ. Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Μουρνιών Στρατουδάκης Ματθαίος και
Νεροκούρου Καρατζάς Γαβριήλ. Επίσης από τους κληθέντες Προέδρους – Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, ήταν παρόντες Αγιάς
Πετραντωνάκης Ιωάννης, Απτέρων Τσικουδάκης Σταύρος και Θερίσου Φυτουράκης Αθανάσιος.
Οι υπ’αριθµ. 76/13 έως 85/13 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αφού ερωτήθηκε το Σώµα, συζητήθηκαν εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Μετά την 86/2013 απόφαση προσήλθε η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Μυλωνάκη Θεοχαρούλα. Μετά την 86/2013 απόφαση αποχώρησαν οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
Αρχοντάκης Γρηγόριος, Αρχοντάκης Κωνσταντίνος, Κουτράκης Ιωάννης και Φραγκάκης Εµµανουήλ.

.......................................................................................................................................................
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 86
Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώµα το ακόλουθο υπ’ αριθµ. 9345/05-02-2013
έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα κ. Κουρή Γαβριήλ, που αφορά τον Κανονισµό ∆ιαχείρισης και
Λειτουργίας ∆ηµοτικών Αιθουσών και έχει ως εξής:
Όπως είναι γνωστό, ο «Καλλικρατικός» ∆ήµος Χανίων διαθέτει πλέον έναν αριθµό αιθουσών οι οποίες βρίσκονται τόσο στο κεντρικό κτίριο του ∆ηµαρχείου Χανίων όσο και στα αποκεντρωµένα
δηµοτικά καταστήµατα και - οι οποίες χρησιµοποιούνται ως επί το πλείστον από τα όργανα
διοίκησης και τις υπηρεσίες αυτού. Για τη χρήση των δηµοτικών αιθουσών, πέραν των παραπάνω,
υπάρχει ενδιαφέρον και από τρίτους (Νοµικά Πρόσωπα, ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆,
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Πνευµατικά Ιδρύµατα, Επιστηµονικούς Φορείς, Οργανισµούς,
Επιµελητήρια, Σωµατεία, Συλλόγους και Πολιτιστικές Οµάδες, κλπ) χωρίς ωστόσο, έως σήµερα να
υπάρχει κάποια συγκεκριµένη διαδικασία ή ένα πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας των εν λόγω
αιθουσών το οποίο θα προσδιορίζει µε σαφήνεια τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτών που
αιτούνται τη χρήση τους.
Για το σκοπό αυτό, προχωρήσαµε σε συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Χανίων στη
σύνταξη ενός σχεδίου Κανονισµού Λειτουργίας/∆ιαχείρισης των ∆ηµοτικών Αιθουσών του ∆ήµου
Χανίων, το οποίο υποβάλλουµε προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 65
του Ν. 3852/2010 και την υπ. αρ. πρωτ. 29047/2012 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου Χανίων, η οποία επισυνάπτεται.
Για το εν λόγω σχέδιο κανονισµού ζητήθηκε - µε το υπ. αρ. πρωτ. 99383/19-12-2012 έγγραφο του
Γενικού Γραµµατέα ∆ήµου Χανίων - απ’ όλα τα συµβούλια ∆ηµοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων του
∆ήµου Χανίων η παροχή της σύµφωνης γνώµης τους, σύµφωνα µε το άρθρο 84 παρ. 1 του Ν.
3852/2010, οι δε παρατηρήσεις που προέκυψαν από τα συµβούλια ∆ηµοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων
που γνωµοδότησαν σχετικά (Παράρτηµα 2), ενσωµατώθηκαν στο τελικό σχέδιο του Κανονισµού.
Όσον αφορά τον προτεινόµενο κανονισµό, αυτός αποτελείται από επτά άρθρα τα οποία καθορίζουν
το γενικό πλαίσιο λειτουργίας των ∆ηµοτικών Αιθουσών του ∆ήµου Χανίων µε απώτερο στόχο τη
σωστή και αποτελεσµατική διαχείριση αυτών.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για την έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας/∆ιαχείρισης
των ∆ηµοτικών Αιθουσών του ∆ήµου Χανίων από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

Άρθρο 1
Αντικείµενο και στόχοι του παρόντος Κανονισµού
Ο παρόν κανονισµός καθορίζει το γενικό πλαίσιο λειτουργίας όλων των ∆ηµοτικών Αιθουσών του ∆ήµου
Χανίων µε απώτερο στόχο τη σωστή και αποτελεσµατική διαχείριση αυτών. Με τον όρο «∆ηµοτική
Αίθουσα» νοείται κάθε χώρος που βρίσκεται σε δηµοτικό κατάστηµα, οποιασδήποτε ∆ηµοτικής Ενότητας,
και ο οποίος µπορεί να χρησιµοποιηθεί – πέραν από τα όργανα ∆ιοίκησης και τις υπηρεσίες του ∆ήµου
Χανίων – από τρίτους (Νοµικά Πρόσωπα, ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆, Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), Πνευµατικά Ιδρύµατα, Επιστηµονικούς Φορείς, Οργανισµούς, Επιµελητήρια,
Σωµατεία, Συλλόγους και Πολιτιστικές Οµάδες, κλπ) για την υλοποίηση εκδηλώσεων (π.χ. πολιτιστικού και
πνευµατικού περιεχοµένου), επιστηµονικών οµιλιών, ηµερίδων, συνεδρίων, σεµιναρίων, συναντήσεων,
συσκέψεων, συνελεύσεων, συµβουλίων, κ.α. (εφ’ εξής «εκδηλώσεις»).
Άρθρο 2
Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού ορίζεται τριµελής Επιτροπή ανά
δηµοτική/τοπική κοινότητα υπό τον τίτλο «Επιτροπή ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας ∆ηµοτικών Αιθουσών»,
αποτελούµενη από:
α) το Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου Χανίων
β) τον Πρόεδρο κάθε ∆ηµοτικής/Τοπικής Κοινότητας του ∆ήµου Χανίων και
γ) έναν υπάλληλο του ∆ήµου Χανίων ανά ∆ηµοτική Ενότητα, που ορίζεται µε απόφαση ∆ηµάρχου.
Ο ∆ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος µπορεί µε αποφάσεις του να αναθέτει την εφαρµογή µέρους ή
του συνόλου των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού – πέραν της παραπάνω Επιτροπής – και σε
∆ηµοτικούς Συµβούλους ή ∆ηµοτικούς Υπαλλήλους.
Άρθρο 3
Όροι διαχείρισης των ∆ηµοτικών Αιθουσών
α. Οι ∆ηµοτικές Αίθουσες του ∆ήµου Χανίων (εφ’ εξής «Αίθουσες»), µπορούν να διατίθενται δωρεάν σε
Νοµικά Πρόσωπα, ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Πνευµατικά
Ιδρύµατα, Επιστηµονικούς Φορείς, Οργανισµούς, Επιµελητήρια, Σωµατεία, Συλλόγους και Πολιτιστικές
Οµάδες,
µετά
από
αίτηση
των
ενδιαφεροµένων
για
διοργάνωση
εκδηλώσεων
µη
κερδοσκοπικού/εµπορικού χαρακτήρα (π.χ. επιστηµονικών οµιλιών, ηµερίδων, συνεδρίων, σεµιναρίων,
συναντήσεων, συσκέψεων, συνελεύσεων, συµβουλίων, κ.α.).
Στην περίπτωση που µια εκδήλωση έχει κερδοσκοπικό/εµπορικό χαρακτήρα τότε για την παραχώρηση της
αίθουσας καταβάλλεται στο ∆ήµο Χανίων χρηµατικό αντίτιµο, το οποίο καθορίζεται από την Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Χανίων ως τέλος χρήσης/ενοικίασης της αίθουσας και το οποίο σε κάθε περίπτωση
πρέπει να έχει καταβληθεί στο ∆ηµοτικό Ταµείο, µία (1) ηµέρα πριν από την ηµεροµηνία για την οποία έχει
υπάρξει έγκριση παραχώρηση της αίθουσας από το ∆ήµο Χανίων.
β. Οι Αίθουσες διατίθενται µε τη συµπλήρωση και υποβολή ενυπόγραφου εντύπου «ΑΙΤΗΣΗΣ». Το αίτηµα
για την παραχώρηση εγκρίνεται ή απορρίπτεται σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος. Η απόρριψη του
αιτήµατος για οποιονδήποτε λόγο, δε δηµιουργεί οποιοδήποτε αξίωση κατά του ∆ήµου ενώ αίτηµα που
περιέχει όρους ή περιορισµούς δεν γίνεται δεκτό.
γ. Οι Αίθουσες ∆ΕΝ διατίθενται προς χρήση, στις παρακάτω περιπτώσεις:

• οι Αίθουσες χρησιµοποιούνται από τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του ∆ήµου Χανίων για δραστηριότητες (π.χ. συνεδριάσεις ∆ηµοτικού Συµβούλιου, δηµοτικών επιτροπών, εκδηλώσεις, κ.α.) στα πλαίσια
των αρµοδιοτήτων και λειτουργιών τους, όπως αυτές προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία και τους
εσωτερικούς κανονισµούς λειτουργίας του ∆ήµου,

• οι Αίθουσες έχουν διατεθεί σε άλλον ενδιαφερόµενο, ο οποίος είχε αιτηθεί την παραχώρηση τους νωρίτερα,

• ο σκοπός ή το αντικείµενο της εκδήλωσης είναι αντίθετο µε το κοινό αίσθηµα ή µπορεί να προκαλέσει ταραχές ή δεν συνάδει µε τους στόχους, τις δράσεις και τη φιλοσοφία του ∆ήµου ως δηµόσιου φορέα,

• ο ενδιαφερόµενος/αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του παρόντος ή οποιασδήποτε σύµβασή του
µε το ∆ήµο Χανίων,
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• σε κάθε άλλη περίπτωση όπου υπάρχει επαρκώς αιτιολογηµένη απόφαση από τα όργανα διοίκησης του
∆ήµου Χανίων.
Πέραν των παραπάνω, οι Αίθουσες ∆ΕΝ διατίθενται και στις κάτωθι περιπτώσεις:

• σε µεµονωµένους ιδιώτες ή σε µη οργανωµένες σε συλλόγους/σωµατεία οµάδες ιδιωτών,
• σε τοπικές οργανώσεις πολιτικών κοµµάτων/οργανώσεων για συνεδριάσεις των οργάνων τους,
• σε ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆, Μ.Κ.Ο., Οργανισµούς, Επιµελητήρια, Σωµατεία, Συλλόγους, Πολιτιστικές Οµάδες, κλπ,
που επιθυµούν να κάνουν χρήση των Αιθουσών επί µονίµου βάσεως ή για τακτικά χρονικά διαστήµατα.
Άρθρο 4
Υποβολή Αιτήσεων
α. Οι ενδιαφερόµενοι (φορείς, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κλπ.) πρέπει να υποβάλουν δια του νόµιµου
εκπροσώπου τους, Αίτηση (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1), τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν την
διενέργεια της εκδήλωσης, αναφέροντας µε σαφήνεια το σκοπό (θεµατολογία και οµιλητές), τη διάρκεια,
τον αριθµό των συµµετεχόντων και την ηµεροµηνία της εκδήλωσης. Επιπλέον χρειάζεται όπως
ενηµερώνουν για την ανάγκη η µη, χρήσης οπτικοακουστικού εξοπλισµού στις περιπτώσεις που η
αιτούµενη - προς χρήση –αίθουσα, διαθέτει.
β. Ο ∆ήµος Χανίων υποχρεούται όπως απαντήσει εγγράφως σχετικά µε την έγκριση ή απόρριψη της
υποβληθείσας αίτησης εντός επτά εργάσιµων (7) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής αυτής. Η
υποβολή της αίτησης δεν δηµιουργεί καµία δέσµευση στο ∆ήµο Χανίων µέχρι της εγκρίσεως/απορρίψεως
αυτής και της έγγραφης ενηµέρωσης του αιτούντος.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις ενδιαφεροµένων
α. Οι ενδιαφερόµενοι µε την αίτηση τους αποδέχονται στο σύνολο του τον παρόντα Κανονισµό. Σε κάθε
αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο θα είναι υπεύθυνο και θα
συνεργάζεται µε το αρµόδιο προσωπικό του ∆ήµου Χανίων για την υλοποίηση της εκδήλωσης.
β. Οι υποχρεώσεις που ανακύπτουν από τη χρήση των δηµοτικών αιθουσών δίδονται γραπτώς στον
ενδιαφερόµενο (αναγράφονται στην πίσω σελίδα της έντυπης αίτησης) και αφορούν:

•
•
•
•

στο σεβασµό των αιθουσών και στην τήρηση της καθαριότητας.
στην παράδοση της αίθουσας στην κατάσταση που αυτή παρεδόθη από την Υπηρεσία.
στην παράδοση της αίθουσας κατά το συµφωνηµένο χρόνο, όπως αυτός καταγράφηκε στην αίτηση.

στην έγκαιρη ενηµέρωση της Υπηρεσίας για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις, ως προς το χρόνο πραγµατοποίησης της εκδήλωσης ή το περιεχόµενο αυτής.

•

στην επιβάρυνση του φορέα-χρήστη, δια του φυσικού προσώπου, για τυχόν φθορές που συµβαίνουν
εξ’ υπαιτιότητας του.
γ. Στους χρήστες των Αιθουσών ∆ΕΝ επιτρέπεται:
→ η χρήση χώρων που δεν έχουν διατεθεί.
→ η µεταβολή της διαρρύθµισης των αιθουσών.
→ η χρήση για λόγους διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρονται στην ΑΙΤΗΣΗ.
→ η επικόλληση αφισών ή αυτοκόλλητων και η ανάρτηση ή στερέωση αντικειµένων µε καρφιά στους
τοίχους ή σε άλλα σταθερά αντικείµενα (π.χ. έδρανα).
→ η τοποθέτηση διαφηµίσεων, πανό ή άλλου /διαφηµιστικού/προωθητικούύ υλικού χωρίς την προηγούµενη ενηµέρωση/έγκριση της Επιτροπής.
→ η υπεκµίσθωση των διατιθεµένων χώρων (ολική ή µερική) ή η δωρεάν διάθεση σε τρίτους.
→ το κάπνισµα σε όλους τους χώρους των ∆ηµοτικών καταστηµάτων και στις αίθουσες αυτών.
→ η κατανάλωση τροφίµων ή ποτών εντός των αιθουσών.
→ η είσοδος σε τετράποδα ζώα στις αίθουσες.
δ. Οι χρήστες των Αιθουσών είναι υποχρεωµένοι να αποκαταστήσουν στο ∆ήµο Χανίων κάθε ζηµιά που
προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης και σε τρίτους, έστω και αν ο ∆ήµος Χανίων θεωρείται υπόλογος
απέναντι σε τρίτους.
ε. Ο ∆ήµος Χανίων δεν ευθύνεται για πραγµατικά ελαττώµατα ή ελλείψεις των Αιθουσών που παραχωρεί
προς χρήση, ούτε για απώλειες, βλάβες ή φθορές υλικών που εισάγονται στους χώρους πραγµατοποίησης
της εκδήλωσης από τρίτους.
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στ. Οι χρήστες των Αιθουσών είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε ατύχηµα που ενδεχοµένως θα
προκληθεί κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεών τους στους χώρους που τους παραχωρούνται. Ο ∆ήµος
Χανίων δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη, σε περίπτωση δε που θα θεωρηθεί τυχόν υπόλογος έναντι
τρίτων, οι χρήστες είναι υποχρεωµένοι να αποκαταστήσουν κάθε ζηµιά της (υλική ή ηθική) από το λόγο
αυτό.
ζ. Στους παραβάτες των απαγορεύσεων ή των όρων του παρόντος, αφαιρείται το δικαίωµα συνέχισης της
εκδήλωσης, χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη του ∆ήµου Χανίων για τις ζηµιές τους από τη διακοπή αυτή.
η. Η παρουσία εκπροσώπου του φορέα που υλοποιεί οποιαδήποτε εκδήλωση είναι απαραίτητη σε όλη τη
διάρκεια της εκδήλωσης.
θ. Η µη τήρηση εκ µέρους τρίτων του κανονισµού λειτουργίας δίνει το δικαίωµα στο ∆ήµο Χανίων να µη
διαθέτει τις αίθουσες σε όσους δεν συµµορφώνονται µε τον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 6
Ηµέρες και ώρες χρήσης των Αιθουσών
Οι αίθουσες διατίθενται προς χρήση όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας - εκτός Αργιών, Σαββάτου και
Κυριακής - από τις 09.00 το πρωί έως τις 21.00 το βράδυ και σύµφωνα µε τους περιορισµούς όπως αυτοί
ισχύουν µε το άρθρο 3 παρ. γ του παρόντος. Παραχώρηση δηµοτικής αίθουσας το Σάββατο ή την Κυριακή
είναι δυνατή µόνο σε ειδικές περιπτώσεις και για σηµαντικές κοινωνικές, επιστηµονικές, πολιτιστικές ή
άλλες εκδηλώσεις τοπικού, περιφερειακού, εθνικού ή διεθνή χαρακτήρα, µετά από σχετική έγκριση από την
«Επιτροπή ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας ∆ηµοτικών Αιθουσών».
Άρθρο 7
Τελικές ∆ιατάξεις
α. Ο ∆ήµος Χανίων διατηρεί το δικαίωµα να αλλάζει και να τροποποιεί τον κανονισµό στην κατεύθυνση
πάντα της εξασφάλισης της σωστής διαχείρισης και λειτουργίας των δηµοτικών αιθουσών και της
καλύτερης εξυπηρέτησης της τοπικής κοινωνίας, ενηµερώνοντας ταυτόχρονα τους ενδιαφερόµενους µε
κάθε πρόσφορο µέσο.
β. Από την υποβολή της αίτησης τεκµαίρεται ανεπιφύλακτη αποδοχή του Κανονισµού από τον
ενδιαφερόµενο, που είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει πιστά τις διατάξεις που περιλαµβάνονται σε αυτόν
καθώς και τις υποδείξεις των Υπηρεσιών του ∆ήµου Χανίων.
γ. Θέµατα που δε ρυθµίζονται από τον παρόντα Κανονισµό επιλύονται από την «Επιτροπή ∆ιαχείρισης και
Λειτουργίας ∆ηµοτικών Αιθουσών».
δ. Παράβαση οιουδήποτε όρου του παρόντος Κανονισµού συνεπάγεται ανάκληση από το ∆ήµο Χανίων
της διάθεσης των αιθουσών.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
∆ΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

∆ΑΡΑΤΣΟΥ

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΠI ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ / ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΝΑΙ

1/2013

ΓΑΛΑΤΑ

ΝΑΙ

1/2013

ΣΤΑΛΟΥ

ΝΑΙ

1/2013

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ

ΝΑΙ

1/2013

ΝΑΙ

1/2013

ΣΟΥ∆ΑΣ

ΝΑΙ

1/2013

ΑΠΤΕΡΑ

ΝΑΙ

2/2013

ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆ΙΑΝΑ

ΝΑΙ

2/2013

ΝΑΙ

3/2013

ΝΑΙ

2/2013

ΝΕΑΣ ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ

ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ
ΣΟΥ∆ΑΣ

ΑΡΩΝΙ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΧΩΡ∆ΑΚΙ
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ΣΤΕΡΝΕΣ

ΝΑΙ

2/2013

ΜΟΥΖΟΥΡΑ

ΝΑΙ

2/2013

ΝΑΙ

6/2013

NAI

3/2013

NAI

2/2013

ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ

NAI

2/2013

ΘΕΡΙΣΟΥ

ΟΧΙ

ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ

NAI

ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΑ
ΑΓΙΑΣ

ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΡΙΣΟΥ

3/2013

ΚΕΡΑΜΙΩΝ
ΠΑΠΑ∆ΙΑΝΝΑ

ΟΧΙ

∆ΡΑΚΟΝΑΣ

ΟΧΙ

ΚΑΜΠΩΝ

ΟΧΙ

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΩΝ

ΟΧΙ

ΜΑΛΑΞΑΣ

ΟΧΙ

ΠΛΑΤΥΒΟΛΑ

ΟΧΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

6/2013

ΜΟΥΡΝΙΩΝ

ΝΑΙ

ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ

ΟΧΙ

Επακολουθεί µικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 περί ∆.Κ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον Κανονισµό ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας ∆ηµοτικών Αιθουσών, ως έχει η εισήγηση.
Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύµφωνα µε το νόµο.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ - ΤΣΑΦΑΡΗ
1. ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ
2. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ
3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΜΠΑ∆ΙΩΤΑΚΗΣ
4. ΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ
6. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ
7. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ
8. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ
9. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙ∆ΑΚΗΣ
10. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΖΑΚΗΣ
11. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
12. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ
13. ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΟΥΛΑΣ
14. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ
15. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
16. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
17. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ
18. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΜΕΣΙ∆ΗΣ
19. ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
20. ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ
21. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ
22. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ
23. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ
24. ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΝΗΓΟΣ
25. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΨΑΚΗΣ
26. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ
27. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΕ∆ΑΚΗΣ
28. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΥ∆ΑΚΗΣ
29. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ
30. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Γραµµατέας
Γεωργία ∆ρακακάκη
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31. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ
32. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
33. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΙ∆ΑΚΗΣ
34. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ
35. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
36. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΑΚΟΣ
37. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΕ∆ΑΚΗΣ
38. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ
39. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΜΠΑΣ
40. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΑΡΙΤΑΚΗ - ΜΑΚΡΑΚΗ
41. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ
42. ΧΡΥΣΗ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ - ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ
43. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΨΑΡΟΥ∆ΑΚΗΣ

