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Αγονες αναδείχθηκαν και
οι δύο ψηφοφορίες, που
πραγµατοποιήθηκαν χθες
σε ειδική συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
Χανίων, για την επιλογή
“Συµπαραστάτη του ∆η-
µότη”. Ανοιχτό παραµέ-
νει το ενδεχόµενο για την
επαναπροκήρυξη της δια-
δικασίας καθώς όπως ανέ-
φερε ο πρόεδρος του ∆η-
µοτικού Συµβουλίου Γιάν-
νης Περάκης θα υπάρξει
ενηµέρωση το προσεχές
διάστηµα.

Οι υποψηφιότητες που υποβλήθη-

καν από ενδιαφερόµενους ήταν συ-

νολικά C. Ειδικότερα για τη θέση δή-

λωσαν ενδιαφέρον οι: ∆ανάη Μπι-

τσάκη (δικηγόρος), Παναγιώτης

Μπατσαριτσάκης (οικονοµολόγος),

Νίκος Μουντάκης (πολιτικός επι-

στήµονας), Νίκος Χαζηράκης (δι-

κηγόρος), Μαρία Μανιαδάκη (δι-

κηγόρος), ∆ηµήτρης Μπούκας (µη-

χανικός ορυκτών πόρων) και Πα-

ντελίτσα Βαβουλέ.  

Συγκεκριµένα κατά την πρώτη

ψηφοφορία έλαβαν: ∆ανάη Μπι-

τσάκη E, Παναγιώτης Μπατσαρι-

τσάκης >, Νίκος Μουντάκης ?, Νί-

κος Χαζηράκης A, Μαρία Μανια-

δάκη ==, ∆ηµήτρης Μπούκας A και

Παντελίτσα Βαβουλέ =. Λευκά B,

άκυρα ?.

Οι δηµοτικοί σύµβουλοι Ν. Πα-

παντωνάκης και Σ. Ρίζος απείχαν

της διαδικασίας καθώς νωρίτερα

κατά την τοποθέτησή τους είχαν εκ-

φράσει την αντίθεσή τους µε τον

νόµο του “Καλλικράτη” και τον θε-

σµό του “Συµπαραστάτη του ∆ηµό-

τη”. 

Κατά τη δεύτερη ψηφοφορία οι

υποψήφιοι έλαβαν: ∆ανάη Μπι-

τσάκη C, Παναγιώτης Μπατσαρι-

τσάκης =, Νίκος Μουντάκης >, Νί-

κος Χαζηράκης C, Μαρία Μανια-

δάκη =D, ∆ηµήτρης Μπούκας =,

ενώ η Παντελίτσα Βαβουλέ δεν έλα-

βε καµία ψήφο. Λευκά D, άκυρα >.

Ενας δηµοτικός σύµβουλος ήταν

απών. 

Να υπενθυµίσουµε ότι σύµφωνα

µε τη νοµοθεσία για την εκλογή “Συ-

µπαραστάτη του ∆ηµότη” χρειάζε-

ται αυξηµένη πλειοψηφία και συ-

γκεκριµένα τα >/? των δηµοτικών

συµβούλων που µεταφράζεται για

τον ∆ήµο Χανίων σε ?? ψήφους επί

συνόλου @E. 

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι όπως

αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της

συνεδρίασης που ξεκίνησε λίγο

µετά τις @ χθες το απόγευµα, λόγω

του ό,τι απαιτείται αυξηµένη πλει-

οψηφία για την εκλογή “Συµπαρα-

στάτη του ∆ηµότη” µόλις A< ∆ήµοι

σε όλη την Ελλάδα έχουν καταφέρει

να αναδείξουν κάποιο πρόσωπο στη

θέση αυτή.

∆ΗΜ. ΜΑΡ.  

ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ

∆εν εκλέχθηκε 
“Συµπαραστάτης του ∆ηµότη” 
» Αγονες και οι δύο ψηφοφορίες στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων

Κανένας υποψήφιος για τη θέση του
“Συµπαραστάτη του ∆ηµότη”, απ’ τους
7 που δήλωσαν ενδιαφέρον, δεν έλαβε
τις 33 ψήφους που απαιτούνται για την

κατάληψη της θέσης. 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αναγόρευση 
επίτιµου διδάκτορα

Το Πανεπιστήµιο Κρήτης και το Τµήµα Ιατρικής, όπως ανα-

κοινώθηκε χθες, θα αναγορεύσει τον κ. Χρήστο Μαντζώρο κα-

θηγητή Παθολογίας του Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ, σε επί-

τιµο διδάκτορα του Τµήµατος την Τρίτη >= Απριλίου και ώρα

B µ.µ. στο «Αµφιθέατρο Μεταπτυχιακών» του Τµήµατος Ιατρικής

στην Πανεπιστηµιούπολη Βουτών, στο Ηράκλειο.
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