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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/2022 

Αριθμ.  Απόφασης: 69/2022 

Θέμα 6
ο
: Έγκριση της με αριθμ. 10/2022 Απόφασης ΕΠΖ με θέμα: «Έναρξη διαδικασίας 

κύρωσης κοινοχρήστου χώρου (δρόμου) εντός οικισμού “Καληδονίας” Δήμου Πλατανιά» 

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 9/08/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 συνήλθε σε 

Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ΄αριθμ.: 

10141/5-08-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Φραγκονικολάκη Αντωνίου, η οποία 

επιδόθηκε νόμιμα στον Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, 74 του Ν. 4555/18 & 184 του Ν. 

4635/2019. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν 

παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι: 

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:       Μη Συμμετέχοντα Μέλη: 

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ  

2. Μαλακωνάκης Ιωάννης  

3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος 

4. Αρχοντάκης Χρήστος  

5. Φραγκονικολάκης Αντώνιος 

6. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός 

7. Μπομπολάκης Χαρίτων 

8. Μαραγκουδάκη - Πλοκαμάκη Χρυσάνθη 

9. Βαρουξάκης Στυλιανός 

10. Σταματάκης Ιωάννης 

11. Καπνισάκης Αντώνιος 

12. Βουλγαράκης Μανούσος 

13. Λουπάκη Ασπασία 

14. Δαράκης Ιωάννης 

15. Μαυρογένης Ευτύχιος  

16. Δασκαλάκης Νικόλαος 

17. Μαρινάκης Πέτρος 

18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ 

19. Βολάνης Μανούσος 

20. Βεριβάκη - Μαστοράκη Γεωργία (Γιούλη) 

21. Δασκαλάκης Εμμανουήλ 

22. Ντουνιαδάκης Ιωάννης 

23. Πατεράκης Κωνσταντίνος 

24. Βασιλάκης Ιωάννης 

25. Ανθούσης Δημήτριος 

26. Κουμάκη Αλεξία 

27. Μαριανάκης Στυλιανός 

 

          - 

  

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης ενώ τα Πρακτικά 

αυτής συντάχθηκαν από την υπάλληλο Ιωάννα Βουρδουμπά. 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-74-σύγκληση-δημοτικού-συμβουλίου/
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Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

74 του Ν. 4555/2018, στην συνεδρίαση κλήθηκαν αλλά δεν παραστάθηκαν οι Πρόεδροι των Κοιν. 

Κολυμβαρίου και Καληδωνίας.   

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις των Ν. 3852/2010, 4555/2018 & 4623/2019, ο Πρόεδρος κ. Αντώνης Φραγκονικολάκης 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

Θέμα 6
ο
: Έγκριση της με αριθμ. 10/2022 Απόφασης ΕΠΖ με θέμα: «Έναρξη διαδικασίας 

κύρωσης κοινοχρήστου χώρου (δρόμου) εντός οικισμού “Καληδονίας” Δήμου Πλατανιά» 

   Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος το 6
ο 

 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8843/12-07-2022 εισήγηση 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει τα εξής:  

Έχοντας υπόψη:  

 (α) Τις με αριθμό 14330/18-10--2021 και 2537/30-3-2022  αιτήσεις του κ. Ιωσήφ Καλατζάκη 

(β) Τη με αριθμό 6408/2022 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου Καληδονίας 

 (γ) Το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α) «Διατήρηση βιοποικιλότητας κ.α. διατάξεις» 

 (δ) Τη με αρ. πρωτ. 39608/14-9-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2200Β) «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών 

σύνταξης διαγραμμάτων ή άλλων μελετών που απαιτούνται και καθορισμός περιεχομένου και 

στοιχείων που περιλαμβάνονται και αποτυπώνονται για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 35 

του ν.3937/2011 (ΦΕΚ Α΄60)» 

 (ε) Την  εγκύκλιο 12/2012 ΥΠΕΚΑ «Οδηγίες και διευκρινήσεις για την κύρωση δικτύου 

κοινοχρήστων χώρων οικισμών» 

Με τα σχετ. 1 ζητείται η κύρωση ως κοινόχρηστης, της δημοτικής οδού, η οποία περιγράφεται σε 

τίτλους και διοικητικές πράξεις, τις οποίες θα αναφέρουμε παρακάτω.   

Με το σχετ. 2 εκφράζεται ομόφωνα η σύμφωνη γνώμη του τοπικού συμβουλίου Ταυρωνίτη 

Το υπόψη τμήμα οδού βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Καληδονία, της Δημοτικής 

Ενότητας Κολυμβαρίου του Δήμου Πλατανιά της Π.Ε. Χανίων. Ο οικισμός Καληδονία έχει 

οριοθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 24.4.85 ΦΕΚ 181Δ της 3.5.85 και με την απόφαση 

Νομάρχη Χανίων με αρ. 7888/1.12.87 ΦΕΚ 1091Δ της 6.11.1987 που οριοθετεί τον οικισμό.  

Το προς κύρωση τμήμα οδού συνδέεται με την παλαιά  Εθνική οδό Χανίων Κισάμου και στην 

συνέχεια με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο του οικισμού. Η οδός περιγράφεται στο τοπογραφικό 

διάγραμμα με ημερομηνία Μάρτιος 2018, του Αγρονόμου Τοπογράφου Μιχάλη Γιαννακάκη και του 

πολιτικού μηχανικού δομικώς έργων Ιωάννη Μαρκογιαννάκη , με στοιχεία (Α,Β,Γ,…,Χ,Ψ,Ω,Α) και 

έχει  εμβαδόν 293,99 τμ 

Η οδός σήμερα είναι μερικώς ασφαλτοστρωμένη και στο υπόλοιπο τμήμα έχει θραυστό υλικό 

λατομείου, τα οποία έχουν κατασκευαστεί με δαπάνες του Δήμου , ο οποίος τον συντηρεί και 

διέρχονται από αυτόν κοινόχρηστα δίκτυα.  

Η οδός περιγράφεται στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας 12849/6-10-2008 του συμβολαιογράφου 

Κολυμβαρίου Ιωάννη Γιαννουδάκη, στις Οικοδομικές άδειες 51/1988 και 81/2006 και στα 

συμβόλαια 8476/13-11-2001 της συμβολαιογράφου Χανίων Δήμητρας Λαμπαθάκη και 11555/6-3-

2007 Ειρήνης Βρετουδάκη, αναφέρεται ως διάβαση. 

Η σύνταξη της παρούσας μελέτης είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές που καθορίζει η Υπ. Αποφ-

39608/11 ΦΕΚ-2200/Β/30-9-11 (Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης διαγραμμάτων ή 

άλλων μελετών που απαιτούνται και καθορισμός περιεχομένου και στοιχείων που περιλαμβάνονται 

και αποτυπώνονται, για την εφαρμογή της παρ.1 του Αρθ-35 του Ν-3937/11 ΦΕΚ-60/Α/11). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κλήθηκαν να 

αποφασίσουν αναφορικά με την έναρξη διαδικασίας κύρωσης κοινοχρήστου χώρου (δρόμου) εντός 

οικισμού “Καληδονία», της Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου του Δήμου Πλατανιά που 

απεικονίζεται στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα κλ. 1:100 που συντάχθηκε με ευθύνη του 

Αγρονόμου Τοπογράφου Μιχάλη Γιαννακάκη και του πολιτικού μηχανικού δομικών έργων Ιωάννη 

Μαρκογιαννάκη με ημερομηνία μελέτης Μάρτιο 2018. 
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με τη με αριθμ. 10/2022 Απόφασή της, έκανε ομόφωνα δεκτή την ως 

άνω αναφερόμενη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και εισηγείται αντίστοιχα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή της, ως ανωτέρω.  

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 69/2022 

 

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αφού έλαβαν υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης:  

1. Τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 

4635/2019, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’136) - Λήψη αποφάσεων συλλογικών 

οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους 

προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 73 & 75 Ν.3852/2010 

4. Τις με αριθμό 14330/18-10--2021 και 2537/30-3-2022  αιτήσεις του κ. Ιωσήφ Καλατζάκη 

5. Τη με αριθμό πρωτ.: 6408/2022 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου Καληδονίας  

6. Το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α) «Διατήρηση βιοποικιλότητας κ.α. διατάξεις» 

7. Τη με αρ. πρωτ. 39608/14-9-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2200Β) «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών 

σύνταξης διαγραμμάτων ή άλλων μελετών που απαιτούνται και καθορισμός περιεχομένου 

και στοιχείων που περιλαμβάνονται και αποτυπώνονται για την εφαρμογή της παρ. 1 του 

άρθρου 35 του ν.3937/2011 (ΦΕΚ Α΄60)» 

8. Την  εγκύκλιο 12/2012 ΥΠΕΚΑ «Οδηγίες και διευκρινήσεις για την κύρωση δικτύου 

κοινοχρήστων χώρων οικισμών» και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8843/12-07-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
10. Τη με αριθμ. 10/2022 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Δέχεται ως έχει στο σύνολό της τη με αριθμ. 10/2022 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 

εγκρίνει την έναρξη της διαδικασίας κύρωσης κοινοχρήστου χώρου (δρόμου) εντός οικισμού 

“Καληδονία», της Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου του Δήμου Πλατανιά που απεικονίζεται στο 

συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα κλ. 1:100 που συντάχθηκε με ευθύνη του Αγρονόμου 

Τοπογράφου Μιχάλη Γιαννακάκη και του πολιτικού μηχανικού δομικών έργων Ιωάννη 

Μαρκογιαννάκη με ημερομηνία μελέτης το Μάρτιο έτους 2018. 

 

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 69/2022 

 

Αφού συντάχθηκε  το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.- 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                      ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ 
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