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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων σήμερα την 9η Μαρτίου
2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, ύστερα από την υπ’αριθμ. 11686/4-3-2016 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του Σώματος, παρόντος του Δημάρχου Χανίων κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΜΒΟΥΚΑ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αγγελάκη  Ναυσικά,  Αδοντάκης  Μανώλης,  Αλεξανδράκης  Νεκτάριος,  Αλιφιεράκη-Ανδρουλάκη  Ελευθερία,  Ανδρεάδης  Εμμανουήλ,
Αποστολάκη-Σαρικάκη Γεωργία, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης, Βλαζάκης Νικόλαος, Βλαχάκης Μιχαήλ, Βουλγαρίδης
Μηνάς, Βουτετάκη Αικατερίνη, Γούλας Λάμπρος, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Καραμπινάκης Νικόλαος, Κεμεσίδης Εμμανουήλ, Κοκκινάκη
Μαρία,  Κονταξάκης  Ευτύχιος,  Κοτζαμιχάλης  Μιχαήλ,  Κουκλάκης  Γεώργιος,  Κουρούσης  Χαράλαμπος,  Κουτράκης  Ιωάννης,  Λεβεντάκης
Δημήτριος, Λειψάκης Δημήτριος, Μαράκης Ιωάννης, Μαυρεδάκης Εμμανουήλ, Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Ξανθουδάκης Γεώργιος, Παινεσάκης
Νικόλαος, Παπαδάκης Δημήτριος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Παπαντωνάκης Νικόλαος, Περάκης Ιωάννης, Περράκη Βαρβάρα, Πουλιδάκης
Γεώργιος,  Ρίζος Σεραφείμ,  Σαρρής Ιωάννης,  Σκουλάκης Εμμανουήλ,  Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος,  Τζήκας Θεόδωρος,  Τζινευράκης Μιχαήλ,
Τσαπάκος Γεώργιος, Φανδριδάκης Κωνσταντίνος, Φιωτάκης Σταύρος, Φοβάκης Μανούσος, Φραγγεδάκης Γεώργιος, Φραγκάκης Εμμανουήλ,
Χατζηδάκη -Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψυχογιού Ελένη. 
Απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόμιμα οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι  Αποστολάκη-Σαρικάκη Γεωργία, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαρδάκης Αντώνιος-
Ιωάννης,  Βλαζάκης  Νικόλαος,  Καραγιαννάκης  Εμμανουήλ,  Καραμπινάκης  Νικόλαος,  Παινεσάκης  Νικόλαος,  Παπαντωνάκης  Νικόλαος,
Σκουλάκης Εμμανουήλ, Τζήκας Θεόδωρος, Τσαπάκος Γεώργιος, Φανδριδάκης Κωνσταντίνος, Φιωτάκης Σταύρος, και Ψυχογιού Ελένη.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα - πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Δρακακάκη. 
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, ήταν παρόντες οι κ.κ. Αγίας Μαρίνας Κατάκης Ιωάννης, Σούδας
Φωκάς Κωνσταντίνος και Χανίων Αθανασάκη Ειρήνη. Επίσης από τους Προέδρους – Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, οι οποίοι
είχαν όλοι κληθεί, ήταν παρόντες οι κ.κ.  Απτέρων Μιχελιουδάκης Ιωάννης και Θερίσου Φυτουράκης Αθανάσιος. 
Πριν τη λήψη της 149/2016 απόφασης  αποχώρησε η κ.  Κοκκινάκη Μαρία,  μετά την 150/2016 αποχώρησαν οι κ.κ.  Δημοτικοί  Σύμβουλοι
Μαυρεδάκης Εμμανουήλ, Λειψάκης Δημήτριος μετά την 151/2016 αποχώρησε η κ. Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, μετά την 154/2016 αποχώρησε ο κ.
Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος και μετά την 155/2016 αποχώρησε ο κ. Ξανθουδάκης Γεώργιος.
Η υπ' αριθμ. 149/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκε ομόφωνα εκτός ημερήσιας διάταξης.
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Στη  συνέχεια  εισάγεται  και  ανακοινώνεται  προς  το  Σώμα  το  ακόλουθο  υπ’  αριθμ.  7317/29-2-2016
έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά Διόρθωση σφάλματος της γραφικής απεικόνισης
των σημείων 1,2,3,3Α,4 στο χάρτη του οικισμού Όαση Δ.Ε. Θερίσου Δήμου Χανίων και έχει ως εξής:
   Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 29/16 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα “ΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 1,2,3,3Α,4 ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΟΑΣΗ Δ.Ε.  ΘΕΡΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”  και  παρακαλούμε  για  τη  λήψη της  σχετικής  απόφασης  του
συμβουλίου σας.
Η απόφαση 29/16 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έχει ως εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Χανίων 

 
ΘΕΜΑ:   ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ  ΤΗΣ  ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 1,2,3,3Α,4 ΣΤΟ
ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΑΣΗ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ.

Στα Χανιά, σήμερα  25 Φεβρουαρίου   2016  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 09.00 η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ.  8599/19-02-2016
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 μελών βρέθηκαν δέκα  (10) μέλη
απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόμιμα  οι  Ψυχογιού Ελένη  ,  Αντώνης-Ιωάννης Βαρδάκης,   Παπαδογιάννης
Αριστείδης,  και Νικ. Παπαντωνάκης  και παρόντος του α΄ αναπληρωματικού   μέλους της πλειοψηφίας
Εμμ. Κεμεσίδη και του α' αναπληρωματικού μέλους της  μειοψηφίας κ. Μηνάς Βουλγαρίδης ως αναφέρονται
παρακάτω, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίας:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
        Γεώργιος Φραγγεδάκης  Πρόεδρος                                                                               
        Δημήτρης Λεβεντάκης                     
        Δημ. Λειψάκης                                                                                     Ελένη Ψυχογιού   
        Φιωτάκης Σταύρος                                               Νικ. Παπαντωνάκης    

            Νικ. Βλαζάκης                                        Αρ. Παπαδογιάννης
        Μηνάς Βουλγαρίδης        

            Αντώνης- Ιωάννης  Βαρδάκης                                                                                                              
            Μιχάλης Κοτζαμιχάλης                                                                                                            
            Νάνσυ Αγγελάκη 
            Εμμ. Κεμεσίδης
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    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα κ. Αννα Ζερβουδάκη  υπάλληλο Δήμου Χανίων.
Μετά την λήψη της υπ' αριθμ. 17/16 αποφ., προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Αγγελλάκη και Δημ. Λειψάκης 
Μετά την  λήψη της υπ' αριθμ. 21/16 αποφ., προσήλθε ο κ. Μ. Βουλγαρίδης
Μετά την  λήψη της υπ' αριθμ. 22/16 αποφ. Αποχώρησε η κ. Ν. Αγγελάκη και προσήλθε μετά την λήψη  της
υπ' αριθμ. 24/16 αποφ.
Μετά τη λήψη της υπ' αριθμ. 25/16 αποφ., αποχώρησε ο κ. Μιχ. Κοτζαμιχάλης 
Μετά την λήψη της υπ' αριθμ. 26/16 αποφ., αποχώρησε ο κ. Δημ. Λειψάκης
Μετά την λήψη της υπ' αριθμ.   27/16 αποφ. Αποχώρησε ο κ. Εμμ. Κεμεσίδης 

  Στη συνέχεια  ο  Πρόεδρος έθεσε υπόψη της  επιτροπής την,  εντός  ημερήσιας  διάταξης,   υπ'  αριθμ.
7317/12-2-16 εισήγηση της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης  που έχει ως εξής:

“Σας διαβιβάζουμε την με αριθμό 12/15 απόφαση της Επιτροπής Πολεοδομικών Θεμάτων Δήμου Χανίων
και  παρακαλούμε  για  την  έκδοση  σχετικής  απόφασης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  η  οποία  θα
διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Αποφ. 12
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ              Αριθμ. Πρωτ.1000

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της    3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Πολεοδομικών Θεμάτων του Δήμου Χανίων

 2ο ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έκδοση απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με διόρθωση του
σφάλματος της γραφικής απεικόνισης των σημείων 1,2,3, 3Α , 4 στο χάρτη του οικισμού Όαση Δ.Ε.
Θερίσου Δ. Χανίων.
  
Στα Σούδα Χανίων, σήμερα  01-12-2015, ημέρα  Τρίτη   και ώρα  12,00 π.μ.  η  Επιτροπή Πολεοδομικών
Θεμάτων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης επί της οδού 25ης Μαρτίου 87,
ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11852/24-11-2015 του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε   σύμφωνα
με το άρθρο 70 του Ν.3852/2010.
  Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο δεκατριών μελών βρέθηκαν παρόντα  δέκα (10)
τακτικά μέλη, ενώ απουσίαζαν  οι κ.κ. Αγγελάκη Ναυσικά, Παπαδογιάννης Αριστείδης και Μαραβελάκης
Σταύρος  όπως αναφέρεται παρακάτω και  ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
Φραγγεδάκης Γεώργιος  Πρόεδρος       Αγγελάκη Ναυσικά
Αρετάκης Ευγένιος      Μαραβελάκης Σταύρος
Αποστολάκη Ειρήνη    Παπαδογιάννης Αριστείδης  
Βόρδος Ιωάννης  
Κλωνιζάκης Μιλτιάδης
Λακιωτάκη Αλεξία
Λουτσέτης Χαράλαμπος
Μελάκη Ιωάννα
Πιαγκαλάκης Γεώργιος
Ποθουλάκης Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.  Βαρουχάκη Αντωνία,  υπάλληλο Υπηρεσίας Δόμησης  Δήμου Χανίων.
Σημειώνεται ότι μετά τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του 4ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησε το τακτικό μέλος κ. Αρετάκης Ευγένιος  Νομικός Σύμβουλος  του Δήμου Χανίων.
  
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την  εντός ημερήσιας διάταξης υπ’ αριθμ.  Πρωτ. 1000/20-07-2015
εισήγηση της Δ/νσης Υπηρεσία Δόμησης, η οποία έχει  ως εξής:

ΣΧΕΤ: 1.Η από 16-6-2014 αίτηση του Φραντζεσκάκη Περικλή.

2. Το υπ’ αρ. 94828/26-1-2015 έγγραφο σας.
 Μετά το παραπάνω (2) σχετικό, σας επανυποβάλουμε τον φάκελο της διόρθωσης του θέματος. Ο οικισμός
Όαση του Δ. Χανίων οριοθετήθηκε με την υπ’ αρ. 5814/4906/14-11-1986 (ΦΕΚ 1284/Δ/1986) Απόφαση
Νομάρχη  Χανίων,  όπως  φαίνεται  στο  διάγραμμα  του  οικισμού  κλ.  1:5000  που  την  συνοδεύει,  και
τροποποιήθηκε ως προς την περιγραφή των σημείων  3, 3Α,4,1 με την υπ’ αρ. 2792/2183/22-5-1989 (ΦΕΚ
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350/Δ/1989)  Απόφαση  Νομάρχη  Χανίων  χωρίς  συνοδευτικό  διάγραμμα.  Η  ανάγκη  διόρθωσης της
γραφικής απεικόνισης των σημείων 1,2,3, 3Α , 4  του εν λόγω οικισμού προέκυψε κατόπιν της παραπάνω
(1) σχετικής αιτήσεως και των συνημμένων σε αυτήν στοιχείων όπως επίγεια αποτύπωση των ορίων του
οικισμού  από  τον  Αγρ.  και  Τοπ.  Μηχ/κού  Μιχάλη  Βεγλιρή,  τεχνική  έκθεση  του  ιδίου,  απόσπασμα
αναδασμού, κτηματολογικό πίνακα αναδασμού κλπ.
Από τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου και από την αυτοψία που διενήργησε η υπηρεσία μας: 
Διαπιστώθηκε ότι η θέση του σημείου (1) «Νέα οικοδομή Κρητικάκη Αναστασίου» σύμφωνα με τις επίγειες
μετρήσεις,  διαφέρει  από  αυτήν  που  σημειώνεται  στο  διάγραμμα  του  οικισμού  που  συνοδεύει  την
5814/4906/14-11-1986 (ΦΕΚ 1284/Δ/1986)  Απόφαση,  επομένως θα πρέπει  να γίνει  διόρθωση του
σφάλματος της γραφικής απεικόνισης του σημείου (1). 
Διαπιστώθηκε ότι η θέση του σημείου (3) «προβολή οικίας Πούλακα στην παραπάνω απόσταση» ( των
250μ.  νότια  και  παράλληλα  της  επαρχιακής  οδού)  που  περιγράφεται  στην  5814/14-11-1986 απόφαση
Νομάρχη και στην 2792/22-5-1989 τροποποιητική απόφαση, όπως προέκυψε από τις επίγειες μετρήσεις
διαφέρει από αυτήν που σημειώνεται στο διάγραμμα του οικισμό, επομένως θα πρέπει να γίνει διόρθωση
του σφάλματος της γραφικής απεικόνισης του σημείου (3). 
Θα  πρέπει  να  συμπληρωθεί   στο  διάγραμμα  του  οικισμού  και  η  γραφική  απεικόνιση  του  σημείου  4
«βορειοανατολικό  άκρο  της  ιδιοκτησίας  Σφηναρολάκη»  της  υπ’  αρ.  2792/22-5-1989  τροποποιητικής
Απόφασης Νομάρχη – η οποία δεν συνοδευόταν από διάγραμμα- σύμφωνα  με τις  επίγειες  μετρήσεις. Από
την ορθή γραφική απεικόνιση  του σημείου 4 ορίζεται και η ακριβής γραφική απεικόνιση  του σημείου 3Α   «
Η κάθετη προβολή του σημείου 4 Νότια του δρόμου και  σε βάθος 100μ. από τον άξονα του δρόμου»
(2792/22-5-1989 τροποποιητική Απόφαση). 
Επομένως  έχουν ελεγχθεί και προσδιοριστεί από επίγειες μετρήσεις όλα τα σταθερά σημεία του οικισμού
και τα εξαρτώμενα από αυτά, και η γραφική  απεικόνιση τους σημειώνεται - με συν/νες σε ΕΓΣΑ ’87 -στο
συνημμένο απόσπασμα χάρτη οικισμού με κόκκινο χρώμα, πλην της παράλληλης της επαρχιακής οδού,
250μ. νότια αυτής. Συγκεκριμένα: Το σημείο (1) –ενώνεται με το σημείο (2). Το σημείο (2) «Συνεχίζοντας
παράλληλα στον επαρχιακό δρόμο και διατηρώντας την απόσταση των 250μ…». ενώνεται με το σημείο (3).
Προκειμένου να προσδιοριστεί η παράλληλη στην επαρχιακή οδό, θα πρέπει να γίνει πλήρης αποτύπωση
αυτής σε μήκος περισσότερο των 700μ., γεγονός που είναι αδύνατο να λάβει χώρα στην παρούσα φάση
εφόσον,  ως γνωστό,  η υπηρεσία μας δεν διαθέτει  την  κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. Συνεπώς στο
σημείο αυτό εξακολουθεί να υπάρχει ασάφεια στη συνέχεια των ορίων, η οποία όμως μπορεί να εξετάζεται
κατά περίπτωση χωρίς να απαιτείται περαιτέρω διόρθωση του οικισμού. Το σημείο (3) ενώνεται με το σημείο
(3Α) που προσδιορίστηκε σε συνδυασμό με το 4. Το (3Α) ενώνεται με το (4) και στη συνέχεια ακολουθώντας
τον επαρχιακό δρόμο επιστρέφουμε στο σημείο (1) κλείνοντας το περίγραμμα του οικισμού.
Επισημαίνουμε ότι η απόσταση των 250μ. παράλληλα από την επαρχιακή οδό και νότια αυτής θα πρέπει
να ληφθεί από το όριο της οδού για δύο λόγους: (α) διότι δεν αναφέρεται ρητά ότι η απόσταση αυτή ισχύει
από τον άξονα ενώ σε άλλη περιγραφή παρακάτω για τον προσδιορισμό του σημείου 3Α αναφέρεται σαφώς
και (β) διότι νότια του επαρχιακού δρόμου βρίσκεται ο δρόμος του αναδασμού ο οποίος θα μπορούσε να
εκτιμήσει κάνεις ότι αποτελεί και φυσικό όριο του οικισμού και παίρνοντας την απόσταση των 250μ. από το
όριο της επαρχιακής οδού, ταυτίζεται σε περισσότερα σημεία με το δρόμο του αναδασμού.
Τέλος και κατόπιν όλων των παραπάνω που σας εκθέτουμε με λεπτομέρεια, θα πρέπει να αποφανθείτε για
την επικείμενη διόρθωση σφάλματος της γραφικής απεικόνισης των ορίων του οικισμού , προκειμένου να
εκδοθεί  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  σχετικά,  η  οποία  θα  συνοδεύεται  από  το  διορθωμένο
απόσπασμα του χάρτη του οικισμού σε κλ. 1:5000.

 Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
 Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Αφού έλαβε υπόψη της το άρθρο  70 του Ν. 3852/10  και εξέτασε όλε τα υποβαλλόμενα στοιχεία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Κάνει δεκτή εν μέρει την εισήγηση της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης και το   διορθωμένο απόσπασμα του
χάρτη του οικισμού σε κλίμακα 1:5000 του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Μιχάλη Βεγλιρή, και
εισηγείται  την έκδοση απόφασης η οποία στη συνέχεια θα διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να
εκδοθεί απόφαση του Δ.Σ., σχετικά με διόρθωση σφάλματος της γραφικής απεικόνισης του σημείου 3,
να  συμπληρωθεί    στο  διάγραμμα  του  οικισμού  της  γραφικής  απεικόνισης  του  σημείου  4
«βορειοανατολικό  άκρο  της  ιδιοκτησίας  Σφηναρολάκη»  της  υπ’  αρ.  2792/22-5-1989  τροποποιητικής
Απόφασης Νομάρχη – η οποία δεν συνοδευόταν από διάγραμμα- σύμφωνα  με τις  επίγειες  μετρήσεις. Από
την ορθή γραφική απεικόνιση  του σημείου 4 ορίζεται και η ακριβής γραφική απεικόνιση  του σημείου 3Α   «
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          Αρ. Απόφασης: 168

Η κάθετη προβολή του σημείου 4 Νότια του δρόμου και  σε βάθος 100μ. από τον άξονα του δρόμου»
(2792/22-5-1989 τροποποιητική Απόφαση). Επειδή υπάρχει ασάφεια ως προς την γραφική απεικόνιση των
σημείων (1) και (2) του οικισμού και επιδέχεται περαιτέρω έρευνας τα σημεία αυτά να μην αποτελέσουν
αντικείμενο της  παρούσας  διόρθωσης.  Έχουν  ελεγχθεί  και  προσδιοριστεί  από  επίγειες  μετρήσεις  τα
σταθερά σημεία του οικισμού (οικία Πούλακα (σημείο 3) και βορειοανατολικό άκρο ιδιοκτησίας Σφηιαρολάκη
(σημείο 4) και τμήμα της επαρχιακής οδού, 250μ. νότια αυτής) και τα εξαρτώμενα από αυτά, και η γραφική
απεικόνιση τους σημειώνεται -  με συν/νες σε ΕΓΣΑ ’87 -στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη οικισμού με
κόκκινο χρώμα. Συγκεκριμένα: Το σημείο (3) ενώνεται με το σημείο (3Α) που προσδιορίστηκε σε συνδυασμό
με το 4. Το (3Α) ενώνεται με το (4) και στη συνέχεια ακολουθώντας τον επαρχιακό δρόμο επιστρέφουμε στο
σημείο (1).Ομοίως και το σημείο (3) ενώνεται με το σημείο (2) του οικισμού ακολουθώντας την παράλληλη
στην  επαρχιακή  οδό  και  σε  απόσταση  250μ.  νότια  αυτής.  Τα  σημεία  (1)  και  (2)  που  φαίνονται  στο
συνημμένο απόσπασμα χάρτη οικισμού με κόκκινο χρώμα να μην αποτελέσουν αντικείμενο  της επικείμενης
διόρθωσης.
Επισημαίνεται ότι η απόσταση των 250μ. παράλληλα από την επαρχιακή οδό και νότια αυτής θα πρέπει να
ληφθεί από το όριο της οδού για δύο λόγους: (α) διότι δεν αναφέρεται ρητά ότι η απόσταση αυτή ισχύει από
τον άξονα ενώ σε άλλη περιγραφή παρακάτω για τον προσδιορισμό του σημείου 3Α αναφέρεται σαφώς και
(β)  διότι  νότια  του επαρχιακού δρόμου βρίσκεται  ο δρόμος του αναδασμού ο οποίος θα μπορούσε να
εκτιμήσει κάνεις ότι αποτελεί και φυσικό όριο του οικισμού και παίρνοντας την απόσταση των 250μ. από το
όριο της επαρχιακής οδού, ταυτίζεται σε περισσότερα σημεία με το δρόμο του αναδασμού. 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  12/2015
 Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών   και αφού διατυπώθηκε η άποψη ότι θα πρέπει το
ταχύτερο δυνατόν να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για τον καθορισμό των ορίων του συνόλου του
Οικισμού “ΟΑΣΗ” 

                                                       Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη της   το άρθρο  73 του Ν. 3852/10

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
                                                     ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κάνει δεκτή εν μέρει την εισήγηση της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης και το   διορθωμένο απόσπασμα του
χάρτη του οικισμού σε κλίμακα 1:5000 του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Μιχάλη Βεγλιρή, και
εισηγείται  την έκδοση απόφασης η οποία στη συνέχεια θα διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να
εκδοθεί απόφαση του Δ.Σ., σχετικά με διόρθωση σφάλματος της γραφικής απεικόνισης του σημείου
3,  να  συμπληρωθεί    στο  διάγραμμα  του  οικισμού  της  γραφικής  απεικόνισης  του  σημείου  4
«βορειοανατολικό  άκρο  της  ιδιοκτησίας  Σφηναρολάκη»  της  υπ’  αρ.  2792/22-5-1989  τροποποιητικής
Απόφασης Νομάρχη – η οποία δεν συνοδευόταν από διάγραμμα- σύμφωνα  με τις  επίγειες  μετρήσεις.
Από την ορθή γραφική απεικόνιση  του σημείου 4 ορίζεται και η ακριβής γραφική απεικόνιση του σημείου 3Α

« Η κάθετη προβολή του σημείου 4 Νότια του δρόμου και σε βάθος 100μ. από τον άξονα του δρόμου»
(2792/22-5-1989 τροποποιητική Απόφαση). Επειδή υπάρχει ασάφεια ως προς την γραφική απεικόνιση των
σημείων (1) και (2) του οικισμού και επιδέχεται περαιτέρω έρευνας τα σημεία αυτά να μην αποτελέσουν
αντικείμενο της  παρούσας  διόρθωσης.  Έχουν  ελεγχθεί  και  προσδιοριστεί  από  επίγειες  μετρήσεις  τα
σταθερά  σημεία  του  οικισμού  (οικία  Πούλακα  (σημείο  3)  και  βορειοανατολικό  άκρο  ιδιοκτησίας
Σφηναρολάκη (σημείο 4) και τμήμα της επαρχιακής οδού, 250μ. νότια αυτής) και τα εξαρτώμενα από αυτά,
και η γραφική  απεικόνιση τους σημειώνεται - με συν/νες σε ΕΓΣΑ ’87 -στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη
οικισμού με κόκκινο χρώμα. Συγκεκριμένα: Το σημείο (3) ενώνεται με το σημείο (3Α) που προσδιορίστηκε
σε συνδυασμό με το 4. Το (3Α) ενώνεται με το (4) και στη συνέχεια ακολουθώντας τον επαρχιακό δρόμο
επιστρέφουμε  στο  σημείο  (1).Ομοίως  και  το  σημείο  (3)  ενώνεται  με  το  σημείο  (2)  του  οικισμού
ακολουθώντας την παράλληλη στην επαρχιακή οδό και σε απόσταση 250μ. νότια αυτής. Τα σημεία (1) και
(2) που φαίνονται  στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη οικισμού με κόκκινο χρώμα να μην αποτελέσουν
αντικείμενο  της επικείμενης διόρθωσης.
Επισημαίνεται ότι η απόσταση των 250μ. παράλληλα από την επαρχιακή οδό και νότια αυτής θα πρέπει
να ληφθεί από το όριο της οδού για δύο λόγους: (α) διότι δεν αναφέρεται ρητά ότι η απόσταση αυτή ισχύει
από τον άξονα ενώ σε άλλη περιγραφή παρακάτω για τον προσδιορισμό του σημείου 3Α αναφέρεται σαφώς
και (β) διότι νότια του επαρχιακού δρόμου βρίσκεται ο δρόμος του αναδασμού ο οποίος θα μπορούσε να
εκτιμήσει κάνεις ότι αποτελεί και φυσικό όριο του οικισμού και παίρνοντας την απόσταση των 250μ. από το
όριο της επαρχιακής οδού, ταυτίζεται σε περισσότερα σημεία με το δρόμο του αναδασμού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  29/2016

   Επακολουθεί μικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Κάνει δεκτή εν μέρει την εισήγηση της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης και το  διορθωμένο απόσπασμα του
χάρτη του οικισμού σε κλίμακα 1:5000 του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Μιχάλη Βεγλιρή και
εγκρίνει τη διόρθωση σφάλματος της γραφικής απεικόνισης του σημείου 3, να συμπληρωθεί   στο
διάγραμμα  του  οικισμού  της  γραφικής  απεικόνισης  του  σημείου  4  «βορειοανατολικό  άκρο  της
ιδιοκτησίας Σφηναρολάκη» της υπ’ αρ. 2792/22-5-1989 τροποποιητικής Απόφασης Νομάρχη – η οποία
δεν συνοδευόταν από διάγραμμα- σύμφωνα  με τις  επίγειες  μετρήσεις. Από την ορθή γραφική απεικόνιση
του σημείου 4 ορίζεται και η ακριβής γραφική απεικόνιση του σημείου 3Α  «Η κάθετη προβολή του σημείου
4 Νότια του δρόμου και σε βάθος 100μ. από τον άξονα του δρόμου» (2792/22-5-1989 τροποποιητική
Απόφαση).  Επειδή  υπάρχει  ασάφεια  ως  προς  την  γραφική  απεικόνιση  των  σημείων  (1)  και  (2)  του
οικισμού και  επιδέχεται  περαιτέρω έρευνας  τα  σημεία  αυτά  να  μην  αποτελέσουν  αντικείμενο της
παρούσας διόρθωσης. Έχουν ελεγχθεί και προσδιοριστεί από επίγειες μετρήσεις τα σταθερά σημεία του
οικισμού (οικία Πούλακα (σημείο 3) και βορειοανατολικό άκρο ιδιοκτησίας Σφηναρολάκη (σημείο 4) και
τμήμα της επαρχιακής οδού, 250μ. νότια αυτής) και τα εξαρτώμενα από αυτά και η γραφική  απεικόνιση
τους σημειώνεται  -  με  συν/νες  σε  ΕΓΣΑ ’87 -στο συνημμένο  απόσπασμα χάρτη οικισμού με  κόκκινο
χρώμα. Συγκεκριμένα: Το σημείο (3) ενώνεται με το σημείο (3Α) που προσδιορίστηκε σε συνδυασμό με το
4. Το (3Α) ενώνεται με το (4) και στη συνέχεια ακολουθώντας τον επαρχιακό δρόμο επιστρέφουμε στο
σημείο (1).Ομοίως και το σημείο (3) ενώνεται με το σημείο (2) του οικισμού ακολουθώντας την παράλληλη
στην  επαρχιακή  οδό  και  σε  απόσταση 250μ.  νότια  αυτής.  Τα  σημεία  (1)  και  (2)  που  φαίνονται  στο
συνημμένο  απόσπασμα  χάρτη  οικισμού  με  κόκκινο  χρώμα  να  μην  αποτελέσουν  αντικείμενο   της
επικείμενης διόρθωσης.
Επισημαίνεται ότι η απόσταση των 250μ. παράλληλα από την επαρχιακή οδό και νότια αυτής θα πρέπει
να ληφθεί από το όριο της οδού για δύο λόγους: (α) διότι δεν αναφέρεται ρητά ότι η απόσταση αυτή ισχύει
από τον άξονα ενώ σε άλλη περιγραφή παρακάτω για τον προσδιορισμό του σημείου 3Α αναφέρεται
σαφώς και  (β)  διότι  νότια  του επαρχιακού δρόμου βρίσκεται  ο  δρόμος του αναδασμού, ο  οποίος θα
μπορούσε να εκτιμήσει κάνεις ότι αποτελεί και φυσικό όριο του οικισμού και παίρνοντας την απόσταση των
250μ. από το όριο της επαρχιακής οδού, ταυτίζεται σε περισσότερα σημεία με το δρόμο του αναδασμού.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

           ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ 17. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 33. ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΑΔΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 18. ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 34. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 19. ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ-ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 36. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 21. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37. ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 22. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38. ΤΖΗΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
7. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 39. ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 24. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25. ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 41. ΦΑΝΔΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 26. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ 42. ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
11. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 27. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43. ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
12. ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 28. ΠΑΙΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 44. ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 29. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
14. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 46. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
15. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 31. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 47. ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
16. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 32. ΠΕΡΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

Ακριβές αντίγραφο
Η  Γραμματέας

Γεωργία Δρακακάκη
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