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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αρ. Πρωτ.: 12998/9-06-2015
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Απόσπασμα από τo Πρακτικό της 10/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Πλατανιά
Αριθμ. Απόφασης: 188/2015
Θέμα 14ο: Ανασυγκρότηση Επιτροπής Κυκλοφοριακών θεμάτων Δήμου Πλατανιά
Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Παρασκευή 29/05/2015 και ώρα
19.00, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά
ύστερα από την υπ΄αριθμ. Πρωτ.: 11897/25-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη και ονομαστικά οι:
Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόντες:
1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
1. Μαρινάκης Πέτρος
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
2. Βλαζάκης Χαρίλαος
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
4. Καπνισάκης Αντώνιος
4. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26.Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27.Κουμάκη Αλεξία
Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης
Μαλανδράκης, νομικός σύμβουλος κ. Μιχάλης Καρατζάκης - Καρατζάς και η δημοτική
υπάλληλος Bουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
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Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να
αναφερθούν σε αυτά.
Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η συζήτηση
σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, η
οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
(Σημειώνεται ότι ο κ. Καρατζάς, για προσωπικούς λόγους, αποχώρησε από την
συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και
προσήλθε κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας ψηφοφορίας του 21ου θέματος).
Θέμα 14ο: Ανασυγκρότηση Επιτροπής Κυκλοφοριακών θεμάτων Δήμου Πλατανιά
Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Νικόλαος Δασκαλάκης εισηγούμενος το 14ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, είπε ότι σύμφωνα με το άρθρου 70 του Ν.3852/2010, το δημοτικό
συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μπορεί να συγκροτεί επιτροπές
για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του.
Με την υπ’ αριθ. 5/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο νέος
Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά.
Σύμφωνα με τον εν λόγω Κανονισμό το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να συγκροτεί
επιτροπές που προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του. Μεταξύ των επιτροπών
αυτών είναι και η επιτροπή Κυκλοφοριακών θεμάτων, η οποία ως συμβουλευτικό όργανο
του Δήμου, επεξεργάζεται και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με το
κυκλοφοριακά θέματα. Με την 110/2011 απόφαση του το Δ.Σ. Πλατανιά συγκρότησε
επιτροπή κυκλοφοριακού & Σηματοδότησης Δήμου Πλατανιά η οποία αναμορφώνεται και
εμπλουτίζεται ως εξής:
1. Για την ισόρροπη και αναλογική εκπροσώπηση δημοτικών συμβούλων, υπηρεσιών και
φορέων, η υπό ανασυγκρότηση επιτροπή κυκλοφοριακών θεμάτων του Δήμου Πλατανιά
προτείνεται να αποτελείται από δεκατρία (13) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη,
ως εξής:
α) Τρία (3) μέλη που είναι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι ορίζονται μαζί με τους
αναπληρωτές τους. Εξ αυτών, τα δύο (2) μέλη προτείνονται μαζί με τους αναπληρωτές
τους από τη πλειοψηφία και το ένα (1) από τη μειοψηφία. Το ένα εκ των δύο
προτεινόμενων από την πλειοψηφία μελών – δημοτικών συμβούλων θα ασκεί τα
καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής.
β) Ένα (1) ή παραπάνω μέλη τα οποία θα είναι ο Πρόεδρος ή οι Πρόεδροι της Τοπικής
Κοινότητας, όταν θα εξετάζεται κυκλοφοριακό θέμα που θα αφορά την Τοπική τους
Κοινότητα.
γ) Ένα (1) μέλος – εκπρόσωπος του ΤΕΕ παράρτημα Δυτικής Κρήτης μαζί με τον
αναπληρωτή του.
δ) Ένα (1) μέλος – εκπρόσωπος της Δ/νσης Τροχαίας Ν. Χανίων, μαζί με τον αναπληρωτή
του.
ε) Ένα (1) μέλος – εκπρόσωπος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Χανίων, μαζί με τον
αναπληρωτή του.
στ) Ένα (1) μέλος – εκπρόσωπος του συλλόγου επαρχιακών ταξί Ν. Χανίων, μαζί με τον
αναπληρωτή του.
ζ) Ένα (1) μέλος, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με τον αναπληρωτή του.
η) Ένα (1) μέλος – εκπρόσωπος του συλλόγου επιχειρηματιών «Ο Ιάρδανος» με τον
αναπληρωτή του.
θ) Ένα (1) μέλος – εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Χανίων με τον αναπληρωτή
του.
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ι) Ένα (1) μέλος – εκπρόσωπος από το τμήμα ΜΠΔ του Πολυτεχνείου Κρήτης μαζί με τον
αναπληρωτή του
κ) Ένα (1) μέλος – ιδιώτη με αντίστοιχη εμπειρία στα θέματα της επιτροπής μαζί με τον
αναπληρωτή του.
2. Να ορισθεί ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 70 του Ν. 3852/2010.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των
μελών του, είναι δυνατή η καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε
ιδιώτες μέλη επιτροπών, που συγκροτούνται από το συμβούλιο, για μετακινήσεις στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το
έργο τους. Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό
καθορίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης και
τα έξοδα κίνησης στο εξωτερικό καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές
διατάξεις.
Επομένως να καταβληθεί η καταβολή των εξόδων κίνησης, στους ιδιώτες μέλη της
επιτροπής για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για
εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο της.
4.Στις συνεδριάσεις δύναται να συμμετέχουν άνευ ψήφου, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων,
Συγκοινωνιών, Άρδευσης Ομβρίων
5. Η θητεία της επιτροπής προτείνεται να ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Επίσης ορίζεται υπάλληλος του Δήμου ως γραμματέας της επιτροπής κυκλοφοριακού
με αναπληρωτή του.
Ο Δήμος Πλατανιά ήδη με έγγραφό του έχει ζητήσει τον ορισμό μελών και αναπληρωτών
τους από τους κάτωθι φορείς & υπηρεσίες:
1. το ΤΕΕ παράρτημα Δυτικής Κρήτης
2. τη Δ/νση Τροχαίας Ν. Χανίων
3. το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Χανίων
4. το σύλλογο επαρχιακών ταξί Ν. Χανίων
5. τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
6. το σύλλογο επιχειρηματιών «Ο Ιάρδανος
7. την Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων
8. το τμήμα ΜΠΔ του Πολυτεχνείου Κρήτης
Καταλήγοντας ο κ. Δασκαλάκης εισηγήθηκε τα εξής:
1. Την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Κυκλοφοριακών θεμάτων του Δήμου Πλατανιά,
σύμφωνα με τα ανωτέρω.
2. Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης να προχωρήσει
στην έκδοση Πράξης ανασύστασης της Επιτροπής Κυκλοφοριακών θεμάτων του
Δήμου Πλατανιά.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας και επικεφαλής της “Λαϊκής
Συσπείρωσης” Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Νταγκουνάκης, ο οποίος έλαβε στην συνέχεια το
λόγο, έθεσε θέμα λόγω της μη εκπροσώπησης της ελάσσονος μειοψηφίας στην ανωτέρω
επιτροπή και καταδίκασε την τακτική της δημοτικής αρχής, η οποία με την εισήγηση του
Αντιδημάρχου και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 70 του Ν.
3852/2010 -στην οποία μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι στις επιτροπές μετέχουν σύμβουλοι
που προτείνονται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίουαπέκλεισε την συμμετοχή της παράταξης της ελάσσονος μειοψηφίας από την Επιτροπή
Κυκλοφοριακών θεμάτων του Δήμου Πλατανιά. Επίσης ο κ. Νταγκουνάκης δήλωσε
κάθετα αντίθετος με την συμμετοχή στην ανωτέρω επιτροπή εκπροσώπων του συλλόγου
των ξενοδόχων, του συλλόγου “ΙΑΡΔΑΝΟΣ” και ιδιωτών και καταλήγοντας απαίτησε την
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας όσον αφορά στην εκπροσώπηση και της ελάσσονος
μειοψηφίας και την συμμετοχή στην επιτροπή μελών προερχομένων μόνον από
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θεσμοθετημένους φορείς. Για τους ίδιους λόγους ομοίως “κατά” της εισήγησης του
Αντιδημάρχου ψήφισε και η Δημοτική Σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Κουμάκη
Αλεξία.
Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ.
Γεώργιος Τσαγκαράκης ο οποίος ομοίως δήλωσε κάθετα αντίθετος με την συμμετοχή
ιδιωτών και εκπροσώπου του συλλόγου “ΙΑΡΔΑΝΟΣ” στην ανωτέρω Επιτροπή και
πρότεινε στην θέση του ιδιώτη να ορισθεί εκπρόσωπος από την ελάσσονα μειοψηφία.
Στην συνέχεια το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Ιωάννης
Κασσελάκης ο οποίος πρότεινε μεγαλύτερη εκπροσώπηση του Δημοτικού Συμβουλίου
Πλατανιά στην ανωτέρω Επιτροπή.
Τέλος το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος, ο οποίος, για λόγους ευρύτερης αντιπροσώπευσης
του Δημοτικού Συμβουλίου, πρότεινε τον ορισμό εκπροσώπων στην ανωτέρω Επιτροπή
και από την παράταξη της ελάσσονος μειοψηφίας προσθέτοντας ότι το υπό συζήτηση
θέμα δεν πρέπει να αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης καθώς οι Αποφάσεις της εν λόγω
Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικού αλλά γνωμοδοτικού χαρακτήρα.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράσθηκαν
απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα ενώ στην συνέχεια το
Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.
“Κατά” της εισήγησης του Αντιδημάρχου για τους λόγους που προαναφέρονται
ψήφισαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι της ελάσσονος μειοψηφίας Νταγκουνάκης
Εμμανουήλ και Κουμάκη Αλεξία.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 188/2015
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων της ελάσσονος μειοψηφίας Νταγκουνάκη
Εμμανουήλ και Κουμάκη Αλεξίας)

Α. Την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Κυκλοφοριακών θεμάτων του Δήμου Πλατανιά,
σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
Β. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης να προχωρήσει
στην έκδοση Πράξης ανασύστασης της Επιτροπής Κυκλοφοριακών θεμάτων του
Δήμου Πλατανιά, η οποία θα αποτελείται από δεκατέσσερα (14) τακτικά και ισάριθμα
αναπληρωματικά μέλη, ως ακολούθως:
1. Δασκαλάκης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος Πλατανιά) με αναπληρωτή τον Μαλακωνάκη
Ιωάννη (Αντιδήμαρχο Πλατανιά)
2. Μαρινάκης Πέτρος (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας) με αναπληρωτή τον
Παπουτσάκη Γεώργιο (Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας)
3. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ (επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας) με αναπληρωτή τον
Τσαγκαράκη Γεώργιο (Δημοτικό Σύμβουλο μείζονος μειοψηφίας)
4. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ (επικεφαλής ελάσσονος μειοψηφίας) με αναπληρωτή τον
Τσαγκαράκη Γεώργιο (Δημοτικό Σύμβουλο ελάσσονος μειοψηφίας)
5. Ο Πρόεδρος ή ο εκπρόσωπος έκαστης Τοπικής Κοινότητας για την οποία θα εξετάζεται
κυκλοφοριακό θέμα που την αφορά.
6. Ένας (1) εκπρόσωπος του ΤΕΕ παράρτημα Δυτικής Κρήτης με τον αναπληρωτή του.
7. Ένας εκπρόσωπος της Δ/νσης Τροχαίας Ν. Χανίων, με τον αναπληρωτή του.
8. Ένας εκπρόσωπος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Χανίων, με τον αναπληρωτή του.
9. Ένας εκπρόσωπος του συλλόγου επαρχιακών ταξί Ν. Χανίων, με τον αναπληρωτή του.
10. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας
Χανίων με τον αναπληρωτή του.
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11. Ένας εκπρόσωπος του συλλόγου επιχειρηματιών «Ο Ιάρδανος» με τον αναπληρωτή
του.
12. Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Χανίων με τον αναπληρωτή του.
13. Ένας εκπρόσωπος από το τμήμα ΜΠΔ του Πολυτεχνείου Κρήτης με τον αναπληρωτή
του
14. Ένας ιδιώτης με αντίστοιχη εμπειρία στα θέματα της επιτροπής με τον αναπληρωτή
του.
Γ. Πρόεδρος της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων του Δήμου Πλατανιά ορίζεται ο
Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Νικόλαος Δασκαλάκης.
Δ. Γραμματέας της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων του Δήμου Πλατανιά ορίζεται ο
υπάλληλος του Δήμου Πλατανιά κ. Λυκογιάννης Δημήτριος με αναπληρωτή τον υπάλληλο
κ. Κατσουλάκη Αντώνιο.
Ε. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δυο
τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, είναι δυνατή η καταβολή εξόδων κίνησης και
ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών, που συγκροτούνται από το
συμβούλιο, για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για
εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους.
Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό καθορίζεται
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης και τα έξοδα κίνησης στο εξωτερικό καθορίζεται
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμος Πλατανιά / τηλ 28213 40019 / email: dimos@platanias.gr

ΤΑ ΜΕΛΗ

