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∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    

∆ΗΜΑΡΧΟΣ∆ΗΜΑΡΧΟΣ∆ΗΜΑΡΧΟΣ∆ΗΜΑΡΧΟΣ    
 Ηράκλειο, Τρίτη 10.1.2012 
 ααααρ.πρωτ:  3568ρ.πρωτ:  3568ρ.πρωτ:  3568ρ.πρωτ:  3568    
 

Προς: Προς: Προς: Προς:     
Υπουργό ΠολιτισµούΥπουργό ΠολιτισµούΥπουργό ΠολιτισµούΥπουργό Πολιτισµού    
κ. Παύλο Γερουλάνοκ. Παύλο Γερουλάνοκ. Παύλο Γερουλάνοκ. Παύλο Γερουλάνο    
    

Κοιν: Κοιν: Κοιν: Κοιν:     
• Πρόεδρο ΚΕ∆ΕΠρόεδρο ΚΕ∆ΕΠρόεδρο ΚΕ∆ΕΠρόεδρο ΚΕ∆Ε    
• Πρόεδρο ΕπιτροπήςΠρόεδρο ΕπιτροπήςΠρόεδρο ΕπιτροπήςΠρόεδρο Επιτροπής    Θεσµών ΚΕ∆ΕΘεσµών ΚΕ∆ΕΘεσµών ΚΕ∆ΕΘεσµών ΚΕ∆Ε    
• ∆ήµο∆ήµο∆ήµο∆ήµουςυςυςυς Κρήτης Κρήτης Κρήτης Κρήτης    

    
    

Απόσυρση ∆ιάταξης ΝοµοσχεδίουΑπόσυρση ∆ιάταξης ΝοµοσχεδίουΑπόσυρση ∆ιάταξης ΝοµοσχεδίουΑπόσυρση ∆ιάταξης Νοµοσχεδίου    

Κύριε ΥπουργέΚύριε ΥπουργέΚύριε ΥπουργέΚύριε Υπουργέ,,,,        

 
Με µεγάλη έκπληξη και απορία διαπίστωσα ότι στο ΣΣΣΣχέδιο χέδιο χέδιο χέδιο ΝόµουΝόµουΝόµουΝόµου για την                          

««««    ΑΑΑΑντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνωώνωώνωώνωνννν    &&&&    λοιπές λοιπές λοιπές λοιπές 

διατάξειςδιατάξειςδιατάξειςδιατάξεις  »»»»     και στο άρθρο 38 αυτού περιλαµβάνεται διάταξη κατά την οποία, ακίνητο έκτασης 

4.782, 28 τµ, στο οποίο βρισκόταν παλιά το ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ της πόλης του Ηρακλείου, θα 

µεταβιβαστεί στην Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, η οποία σηµειωτέον 

δεν έχει καµία διοικητική αρµοδιότητα ή σχέση µε τον κοινόχρηστο αυτό χώρο.    

       Σας γνωρίζουµε ότι η έκταση αυτή παραχωρήθηκε από την εταιρία «Ε.Τ.Α. Α.Ε.», µε την µε 

αριθ. 12333/30-7-2003 σύµβαση, στο ∆ήµο Ηρακλείου για 99 έτη και στη συνέχεια, αφού 

κατεδαφίστηκε το κτίσµα, διαµορφώθηκε από το έτος 2004 µε δαπάνες του ∆ήµου Ηρακλείουµε δαπάνες του ∆ήµου Ηρακλείουµε δαπάνες του ∆ήµου Ηρακλείουµε δαπάνες του ∆ήµου Ηρακλείου σε 

κοινόχρηστο χώρο (πλατεία) της πόλης µας και αποτελεί ήδη ένα από τους ελκυστικότερους 

χώρους συνάθροισης και περιπάτου δηµοτών και επισκεπτών.      

       Επειδή η υπό ψήφιση διάταξη του άρθρου 38, χωρίς καµία διαβούλευση µαζί µας, δεν 

προσβάλει βάναυσα µόνο το ∆ήµο Ηρακλείου και τα δικαιώµατα των δηµοτών, αλλά και το 

σύνολο της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθµού που αγνοείται επιδεικτικά σε τόσο σοβαρά 

θέµατα, - υπάρχουν ανάλογα περιστατικά και σε άλλους ∆ήµους της χώρας, - εκφράζουµε τη 

λύπη και τη δυσαρέσκειά µας για την προχειρότητα που η Κεντρική ∆ιοίκηση προωθεί 

σηµαντικές νοµοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά και για τον τρόπο που αντιµετωπίζονται οι Τοπικές 

Υποθέσεις γενικά, και ζητούµε την άµεση ανάκληση της απαράδεκτης αυτής ζητούµε την άµεση ανάκληση της απαράδεκτης αυτής ζητούµε την άµεση ανάκληση της απαράδεκτης αυτής ζητούµε την άµεση ανάκληση της απαράδεκτης αυτής 

ρύθµισηςρύθµισηςρύθµισηςρύθµισης. . . .    

Με ΕκτίµησηΜε ΕκτίµησηΜε ΕκτίµησηΜε Εκτίµηση    
    

ΓιΓιΓιΓιάννη Κουράκηςάννη Κουράκηςάννη Κουράκηςάννη Κουράκης    
∆ήµαρχος Ηρακλείου∆ήµαρχος Ηρακλείου∆ήµαρχος Ηρακλείου∆ήµαρχος Ηρακλείου    
Αντιπρόεδρος ΚΕ∆ΕΑντιπρόεδρος ΚΕ∆ΕΑντιπρόεδρος ΚΕ∆ΕΑντιπρόεδρος ΚΕ∆Ε    


