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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της  54ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

 
ΘΕΜΑ: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ"

   Στα Χανιά, σήμερα την  30η Οκτωβρίου  2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 81316/24-10-2014 πρόσκληση του 
προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 
75 του Ν.3852/2010.
  Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) μέλη, 
απόντων  των  κ.κ.  Ανδρεάδη  Εμμανουήλ,  Βλαχάκη  Μιχαήλ,  και  Παπαντωνάκη  Νικόλαου  και  παρόντος  του  α' 
αναπληρωματικού μέλους της πλειοψηφίας κ. Λεβεντάκη Δημήτρη και παρόντος του α' αναπληρωματικού μέλους 
της μειοψηφίας κ. Ι. Σαρρή, όπως αναφέρονται παρακάτω, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης:

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
     Αλεξανδράκης Νεκτάριος, Πρόεδρος                                  Βλαχάκης Μιχαήλ               
     Αλιφιεράκη Ελευθερία                                                         Παπαντωνάκης Νικόλαος
     Φανδριδάκης Κων/νος                                                        Ανδρεάδης Εμμανουήλ  
     Φοβάκης Μανούσος                                                           
     Τζινευράκης Μιχαήλ
     Κοκκινάκη Μαρία
     Γούλας Λάμπρος
     Χατζηδάκη – Μιχαηλάκη Χρυσή
     Λεβεντάκης Δημήτρης
    Σαρρής Ιωάννης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  Γραμματέα κα. Τσουκαλά  Ουρανία υπάλληλο του Δήμου Χανίων.

Μετά τη λήψη της υπ' αριθμ. 1139/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προσήλθε ο κ. Τζινευράκης 
Μιχαήλ και αποχώρησε ο κ. Φανδριδάκης Κων/νος.

Μετά τη λήψη της υπ' αριθμ. 1142/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αποχώρησαν η κα. Χατζηδάκη – 
Μιχαηλάκη Χρυσή και ο κ. Γούλας Λάμπρος.

        
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την,  εκτός ημερήσιας διάταξης, υπ' αριθμ. 80876/22-10-
2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών που έχει ως εξής:

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Απέχοντος του κ. Λ. Γούλα και μειοψηφούντος των κ.κ. Μ. Κοκκινάκη και Χρ. Χατζηδάκη - Μιχαηλάκη οι 
οποίες  πρότειναν,  επειδή  το  θέμα  είναι  σοβαρό,  να  διαβιβαστεί  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  λήψη 
απόφασης. 

Ειδικότερα  η  κ.  Χατζηδάκη  είναι  της  άποψης  ότι  θα  πρέπει  να  συνεχιστεί  ο  διαγωνισμός  επειδή  η 
διενέργεια του εγκρίθηκε, ομόφωνα, από το  προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο όπου η νυν Δημοτική Αρχή 
συμμετείχε ως "ελάσσονα μειοψηφία" και ενημέρωσε τα μέλη ότι το θέμα θα το φέρει προς συζήτηση στο  
Δημοτικό Συμβούλιο.

 

           Επειδή ο Δήμος Χανίων θα αντιμετωπίσει συνολικά τα προβλήματα της νομιμοποιήσεις των δημοτικών 
ακινήτων και κατ' επέκταση και των σχολικών μονάδων  του Δήμου μας και βρίσκεται για το λόγο αυτό σε 
συν/ση και με το Τ.Ε.Ε. Τμ. Δυτικής Κρήτης και αφού ήδη έχουν γίνει εργασίες συντήρησης στο 16ο Δημοτικό 
Σχολείο στο πλαίσιο της εργολαβίας "Συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Χανίων" έτους 2014,  τη 
ματαίωση του εν εξελίξει διαγωνισμού με τίτλο "Εκπόνηση στατικής μελέτης επάρκειας του 16ου Δημοτικού 
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Σχολείου". 

                     Στη συνολική αντιμετώπιση του θέματος να δοθεί προτεραιότητα στα σχολεία και ειδικότερα, στο εν  
λόγω, 16ο Δημοτικό Σχολείο.

 
      Η απόφαση  αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  1136/2014  

  Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             
              ΤΑ ΜΕΛΗ      

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ                                           
                                                                                                       
                                                                                                            
Ακριβές Αντίγραφο                                                                          ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ Ε.
 Η   Γραμματέας                                                                              ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ Μ. 
Τσουκαλά Ουρανία            ΦΑΝΔΡΙΔΑΚΗΣ Κ. 

                       ΦΟΒΑΚΗΣ Μ.            
                                                                                                                                           ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Μ.

                                                                                                        ΓΟΥΛΑΣ Λ.
                                                                                                        ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ – ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ Χ.

            ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ Δ.
                                                                                                                     ΣΑΡΡΗΣ Ι.
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