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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Χανίων σήµερα την 15η 

Ιουλίου 2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 µ.µ. ύστερα από την υπ’αριθµ. 59711/11-7-2011 

έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου του Σώµατος παρόντος του ∆ηµάρχου Χανίων κ. 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Αγγελάκη Ναυσικά, Αλεξανδράκης Νεκτάριος, Αµπαδιωτάκης Ελευθέριος, Αποστολάκη Νίκη, 

Αρχοντάκης Γεώργιος, Αρχοντάκης Γρηγόριος, Αρχοντάκης Κωνσταντίνος, Βάµβουκας Αναστάσιος, 

Βιρβιδάκης Κυριάκος, Βλαζάκης Νικόλαος, Βογιατζόγλου Χαράλαµπος, Γεωργακάκης Γεώργιος, Γούλας 

Λάµπρος, ∆αµιανάκης Γεώργιος, Καραµπινάκης Νικόλαος, Καραγιαννάκης Εµµανουήλ, Καστρινάκης 

 Βασίλειος, Κεµεσίδης Εµµανουήλ, Κοκκινάκη Μαρία, Κοκοτσάκης Πέτρος, Κοτζαµιχάλης Μιχαήλ, 

Κουρούσης Χαράλαµπος (Μπάµπης), Κουτράκης Ιωάννης, Κυνηγός Μιχαήλ, Λειψάκης ∆ηµήτριος, 

Λιονάκης Μανούσος, Μαυρεδάκης Εµµανουήλ, Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Ξανθουδάκης Γεώργιος, 

Ξυνίδης Νικόλαος, Παπαδάκης ∆ηµήτριος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Παπαντωνάκης Νικόλαος, 

Πουλιδάκης Γεώργιος, Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος, Σταµατάκης Εµµανουήλ, Τσαπάκος Γεώργιος, 

Φραγγεδάκης Γεώργιος, Φραγκάκης Εµµανουήλ, Φραγκογιάννη-Τσάφαρη Χριστίνη, Χάµπας Βασίλειος, 

Χαριτάκη-Μακράκη Χρυσάνθη, Χατζάκης Ιωάννης, Χατζηδάκη -Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψαρουδακης Ανδρέας.  

Απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόµιµα οι κ.κ. ∆ηµοτικοί Σύµβουλοί Νικόλαος Βλαζάκης και Χαράλαµπος 

Βογιατζόγλου. Παραβρέθηκαν οι νοµικοί σύµβουλοι του ∆ήµου Χανίων Μάρκος Περράκης, Ειρήνη 

Αντωνίου, Ελβίρα Στασίνου και η γραµµατέας - πρακτικογράφος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γεωργία 

∆ρακακάκη.  

      Οι υπ’αριθµ. 481/11 έως και 487/11 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αφού ερωτήθηκε το Σώµα, 

οµόφωνα συζητήθηκαν εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ήταν παρόντες οι κ.κ. Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αρωνίου ∆ηµήτριος Αναστασάκης, Γαλατά 

Νικόλαος Παινεσάκης, ∆αράτσου Ευτέρπη Βαλίνη, Μουρνιών Ματθαίος Στρατουδάκης,  Περιβολίων 

Ανδρέας Γιοβάνογλου, Σούδας Χρήστος Μιχαηλάκης και Χανίων Μιλτιάδης Μαρκάτος. Επίσης ήταν 

παρόντες οι κ.κ. Πρόεδροι – Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Απτέρων Τσικουδάκης Σταύρος, 

Βαµβακόπουλου Μιχαήλ Κοκολάκης, Βαρυπέτρου Κυριάκος Μπόζης, Κοντόπουλων Εµµανουήλ 

Μαραβελάκης, Μουζουρά Ζαχαρίας Καζάκος, Παπαδιανών Αικατερίνη Παπαφιλιππάκη, Σταλού 

Πολυχρόνης ∆ασκαλάκης, Τσικαλαριών Χαριτάκης Θεοχάρης, Χορδακίου ∆ηµήτριος Κοζωνάκης, 

∆ρακόνας Αντώνιος Τσακιράκης, Θερίσου Αθανάσιος Φυτουράκης, Κάµπων Γαρµπιδάκης Αντώνιος, 

Μαλάξας Ιωσήφ Σαρικάκης και Πλατυβόλας Αντώνιος Κοτσιφάκης.    

Κατά τη συζήτηση της υπ’αριθµ. 488/11 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. ∆ηµ. Σύµβουλοι Λάµπρος 

Γούλας, Αριστείδης Παπαδογιάννης, µετά την 488/11 οι κ.κ. Ανδρέας Ψαρουδάκης, Κων/νος Αρχοντάκης, 

µετά την 500/11 ο κ. Νικόλαος Παπαντωνάκης και µετά την 501/11 η κ. Νάνσυ Αγγελάκη.   

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 514 
Στη συνέχεια  εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώµα το ακόλουθο υπ’αριθµ. 58027/6-7-

2011  έγγραφο του Γραφείου Ποιότητας Ζωής,  που αφορά τον Κανονισµό παραχώρησης 
κοινοχρήστων χώρων «Καλλικρατικού» ∆ήµου Χανίων, που έχει ως εξής: 
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Σας διαβιβάζουµε την υπ’ αριθµ. 54/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε θέµα 

«Κανονισµός παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων «Καλλικρατικού» ∆ήµου Χανίων». 
Σας παρακαλούµε για την λήψη σχετικής απόφασης από το Συµβούλιο σας. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 8ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

∆ήµου Χανίων  

 
 ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ» ∆ΗΜΟΥ 

ΧΑΝΙΩΝ 

 
Στα Χανιά, σήµερα  17-06-2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 47144/10-06-2011 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 εννέα µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 

οκτώ µέλη: 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Νικόλαος Ξυνίδης Πρόεδρος                                       

2. Ναυσικά Αγγελάκη  

3. Νικόλαος Βλαζάκης       ∆ηµήτριος Παπαδάκης  

4. Βασίλειος Καστρινάκης                

5. Γεώργιος Πουλιδάκης  

6. Νικόλαος Παπαντωνάκης 

7. Γεώργιος Τσαπάκος  

8. Αριστ. Παπαδογιάννης  

         Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής κ. Αννα Ζερβουδάκη, υπάλληλο ∆ήµου 

Χανίων. 

        Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την εντός ηµερήσιας διάταξης υπ’ αριθµ. 23663/13-4-11 

εισήγηση της Επιτροπής ∆ιάθεσης Κοινόχρηστων Χώρων περί παραχώρησης κοιν/στων χώρων για 

τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων στην ∆.Ε. Χανίων και την υπ’ αριθµ.  45649/8-6-11 εισήγηση της  ίδιας 

επιτροπής περί εφαρµογής του Κανονισµού παραχώρησης Κοιν/στων χώρων του πρώην ∆ήµου Χανίων σε 

όλη την έκταση του Νέου Καλλικρατικού ∆ήµου, για λόγους ίσης µεταχείρισης. 

  Επίσης η Επιτροπή έλαβε υπόψη της: 

1. Την υπ’ αριθµ. 30836/10-5-11 αίτηση των κατοίκων της οδού Χ’’ Μ Νταλιάνη 

2. Την υπ’ αριθµ, 40942/1-6-11 αίτηση του κ. Αντ. Βολικάκη 

3. Την υπ’ αριθµ. 28287/27-5-11 εισήγηση της Επ. ∆ιαθ. Κοιν/στων Χώρων που αφορά την παρ/ση 

κοιν/στου χώρου στην οδό Ν. Επισκόπου 3-5 

 2

ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΗ5-13Α



          Αρ. Απόφασης: 514 

4. Την υπ’ αριθµ. 31621/18-5-2011 εισήγηση της Επ. ∆ιαθ. Κοιν/στων Χώρων που αφορά την παρ/ση 

κοιν/στου χώρου εντός του πάρκου της οδού Κισσάµου 66 

5. Την υπ’ αριθµ. 31333/12-5-11 εισήγηση της Επιτρ. ∆ιαθ. Κοιν/στων   Χώρων που αφορά την παρ/ση 

κοιν/στου χώρου στην Πλατεία Αθηναγόρα 

6. Την υπ’ αριθµ. 31908/13-5-11 εισήγηση της Επιτρ. ∆ιαθ. Κοιν/στων Χώρων που αφορά την παρ/ση 

κοιν/στου χώρου στην στοά της οδού Χάληδων 

      7.   Tην υπ’ αριθµ. 22481/20-4-11 εισήγηση της Επιτρ. ∆ιαθ. Κοιν/στων Χώρων και την 38408/27-5-11 

γνωµοδότηση του Γραφείου Νοµικής Υποστήριξης που αφορά την παραχώρηση κοιν/στου χώρου επί της 

πρόσοψης του προµαχώνα, απέναντι από την οδό Πόρτου. 

   Αρχικά το λόγο έλαβε ο κ. Πρόεδρος ο οποίος υπενθύµισε στα µέλη της Επιτροπής ότι το ανωτέρω θέµα 

είχε συζητηθεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στις 5/5/11 και είχε αναβληθεί η λήψη απόφασης. 

     Την ανωτέρω ηµεροµηνία, κατά τη συζήτηση του θέµατος παρεβρέθηκαν, µετά από την υπ’ αριθµ. 

27350/29-4-11  πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής, οι κ.κ. Ν. Γεωργουλάκης, Πρόεδρος του 

Συλλόγου Κατοίκων Κουµ – Καπί, ο κ. Παπαδεράκης, Πρόεδρος Συλλόγου Επαγγ/των - Βιοτεχνών, 

Μαργαρώνης Ι., Πρόεδρος Εµπορικού Συλλόγου, ο κ. Η. Μπαλής εκ µέρος του Συλλόγου κατοίκων Π. 

Πόλης, ο πατήρ Στυλιανός Θεοδωρογλάκης , ο κ. Κόρακας Πρόεδρος του Συλλόγου Ν. Χανίων, ενώ 

απουσίαζε ο Πρόεδρος της ∆.Ε. Χανίων κ. Μ. Μαρκάτος. 

      Επίσης παρεβρέθηκαν καταστηµατάρχες της οδού Χ΄΄ Μ. Νταλιάνη και της Ακτής Παπανικολή και η κ. Σ. 

Γιατρουδάκη κάτοικος της οδού Χ’’ Μ. Νταλιάνη καθώς και υπάλληλοι από την Επιτρ. ∆ιαθ/σης Κοιν/στων 

Χώρων και ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και έγιναν συνοπτικά οι κάτωθι τοποθετήσεις:  

   Ο κ. Γεωργουλάκης ανέφερε ότι σύµφωνα µε ΦΕΚ (το οποίο κατέθεσε στην επιτροπή) η αρµοδιότητα για 

το Κουµ – Καπί ανήκει στο ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο και πρότεινε η παραχώρηση να γίνεται από τη µία 

πλευρά του δρόµου (προς την παραλία) και όχι από τις δύο πλευρές όπως γίνεται µέχρι σήµερα. 

  Ο κ. Κόρακας πρότεινε η παραχώρηση στην Ακτή Παπανικολή να γίνεται µόνο από την πλευρά της 

θάλασσας και πάνω στο πεζοδρόµιο, καθ’ όλο το 24ωρο, και να επιτρέπεται η κίνηση των οχηµάτων αφού 

ούτως ή άλλως και µε την απαγόρευση που ίσχυε µέχρι πέρυσι τα οχήµατα κινούνταν επί της Ακτή 

Παπανικολή από τις καθέτους της.  

  Ο κ. Μπαλής ζήτησε την αναβολή της λήψης απόφασης επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για 

την ανάδειξη του Προεδρείου του Συλλόγου των κατοίκων της Π. Πόλης. 

  Η κ. Γιατρουδάκη αναφέρθηκε και αυτή για την νόµιµη εκπροσώπηση του κ. Μπαλή και κατέθεσε και την 

29320/3-5-2011 αίτηση  

  Ο κ. Παπαδεράκης ζήτησε την αναβολή της λήψης απόφασης επειδή δεν έχει ενηµερωθεί για το 

περιεχόµενο της εισήγησης της Υπηρεσίας και δεν µπορεί να λάβει θέση στα αναφερόµενα σ’ αυτήν.  

     

   Το ανωτέρω θέµα, τέθηκε επίσης προς συζήτηση, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

στις 25/5/11 και παρεβρέθηκαν, µετά από νεώτερη υπ’ αριθµ. 32770/16-5-11 πρόσκληση, οι κ.κ. Ι. 

Μαργαρώνης,  Κόρακας, Χειλαδάκης Ευαγγ. πατέρας Στυλιανός  Επίσης παρεβρέθηκαν κάτοικοι και 

καταστηµατάρχες της Ακτής Παπανικολή, κάτοικοι και καταστηµατάρχες της οδού Χ’’ Μ. Νταλιάνη καθώς και 

υπάλληλοι της Επιτροπής Κοιν/στων  και ∆ηµοτικοί Αστυνοµικοί. 

   Κατά τις τοποθετήσεις των ανωτέρω, αναφέρθηκαν συνοπτικά, τα εξής: 
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Ο κ. Μαργαρώνης για την παρ/ση του Κουµ – Καπί πρότεινε η παραχώρηση να γίνεται µόνο από την 

πλευρά της θάλασσας. 

   Τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πρότειναν να παραµείνει η κατάσταση ως έχει µε την 

προϋπόθεση ότι  θα παραµένει ελεύθερος χώρος πλάτους 4.50 και οι κάθετοι οδοί να είναι ελεύθεροι προς 

τη θάλασσα. Επίσης τα σκιάδια και οι οµπρέλες  να µην βγαίνουν έξω από τον παραχωρούµενο χώρο.  

    Για την Ακτή Παπανικολή ο κ. Κόρακας πρότεινε να τοποθετηθεί, καθ’ όλο το 24ωρο,  µία σειρά πάνω στο 

πεζοδρόµιο από την πλευρά της θάλασσας  ή επί του οδοστρώµατος από την πλευρά της θάλασσας τόσος 

χώορς ώστε να παραµένει ελεύθερο οδόστρωµα 4,5 µ. και το πεζοδρόµιο από την πλευρά των 

καταστηµάτων να παραµένει ελεύθερο. 

   Το θέµα της ασφαλής κυκλοφορίας των οχηµάτων και των πεζών να αντιµετωπισθεί µε την τοποθέτηση 

ζαρντινιερών, σαµαρακιών και να µετακινηθούν οι κάδοι απορριµµάτων και η στάση του λεωφορείου. 

   Ο κ. Χειλαδάκης,  πρόεδρος του υπό σύσταση  Συλλόγου κατοίκου Π. Πόλης, πρότεινε στην Χ΄΄ Μ. 

Νταλιάνη να παραµείνει η κατάσταση ως έχει. 

   Ο κ. Γιατρουδάκης, εκ µέρους των κατοίκων, της ανωτέρω οδού ανέφερε ότι είναι πλέον υπερβολικός ο 

αριθµός των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται ηχορύπανση, να 

υπάρχουν πολλά σκουπίδια και γενικότερα να δηµιουργούνται προβλήµατα στους κατοίκους. 

   Ο κ. Μαργαρώνης ανέφερε ότι η λειτουργία των επιχ/σεων διασφαλίζει την ασφάλεια των κατοίκων, 

αποκτούν οι περιουσίες τους αξία και πρότεινε και αυτός η κατάσταση να παραµείνει ως έχει. 

 

   Γενικότερα, από τις τοποθετήσεις τόσο των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όσο και όλων των 

παρευρισκοµένων προέκυψε ότι  θα πρέπει να υπάρχει αρµονική συνύπαρξη επιχ/σεων και κατοίκων, οι 

όποιες παραχωρήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη κίνηση των οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης 

και κυρίως θα πρέπει να τηρείται η νοµιµότητα και να γίνεται εντατικός και αυστηρός έλεγχος από την 

∆ηµοτική Αστυνοµία. 

   

    Μετά από τα ανωτέρω αποφασίστηκε η εκ νέου αναβολή της λήψης απόφασης, προκειµένου να  

διενεργηθούν αυτοψίες. 

 

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενηµέρωσε τα µέλη της Επιτροπής ότι διενήργησε αυτοψία µαζί 

µε τη ∆ηµοτική Αστυνοµία και αφού άκουσαν, εκ νέου, τις προτάσεις κατοίκων και καταστηµαταρχών της 

Ακτής Παπανικολή και της δικηγόρου των αιτούντων για παραχώρηση κοιν/στου χώρου στην οδό Τζανακάκη 

και στο νότιο πεζοδρόµιο της Πλατείας Αγοράς οι οποίοι παρεβρέθηκαν  µε δική τους πρωτοβουλία, 

κατέθεσε την κάτωθι πρόταση που αφορά τη ∆ηµοτική Ενότητα Χανίων: 

Κουµ Καπί 
 Από την πλευρά της θάλασσας:  να  παραµείνει ελεύθερο το πεζοδρόµιο και να οριοθετηθεί επί του 

ασφαλτικού χώρος για τραπεζοκαθίσµατα µε πλάτος 1,50 µ από το νοητό όριο της Ανατολικής Τάφρου έως 

και την οδό Μακεδονίας, ούτως ώστε να υπάρχει πλάτος 4.50 µέτρων.  Από την οδό Μακεδονίας έως και το 

θέατρο Βλησίδη, η παραχώρηση θα γίνεται επί του πεζοδροµίου σε πλάτος τέτοιο ώστε να παραµένει χώρος 

πλάτους 2,00 µ νότια του βόρειου τοιχίου για τη διέλευση των πεζών.  
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   Σε όλη την ακτή Μιαούλη, θα πρέπει να οριοθετηθούν εγκάρσιοι διάδροµοι πλάτους 1,50 µ. σε σηµεία που 

η επιτροπή κρίνει αναγκαία. 

   Την κατάργηση της παραχώρησης στην επέκταση της οδού Σπάρτης. 

   Από την απέναντι πλευρά (επί των προσόψεων των καταστηµάτων): να οριοθετείται χώρος για ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισµάτων µε πλάτος τέτοιο ώστε, να παραµένει ελεύθερος δρόµος πλάτους 4,50 µ  για τα 

οχήµατα έκτακτης ανάγκης. 

 

   Νέα Χώρα (ακτή Παπανικολή)  

   Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων  επί του πεζοδροµίου από την 

πλευρά των καταστηµάτων και επί του οδοστρώµατος από την απέναντι (βόρεια) πλευρά τόσο ώστε να 

παραµένει ελεύθερο οδόστρωµα 4,50 µέτρα για την διέλευση των οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης ή όποιων 

άλλων    θα αποφασίσει η Επιτροπή Κυκλοφοριακών Θεµάτων  

   Για τις µεµονωµένες περιπτώσεις επί της Ακτής Παπανικολή: 

Α. Για το κατάστηµα που βρίσκεται στην Ακτή Παπανικολή 1 (πρώην ιδιοκτήτης Ζεβελάκης Βασίλειος), 

σύµφωνα µε την απόφαση 378/2006 ∆ηµοτικού Συµβουλίου, είχε παραχωρηθεί χώρος 71,07 τ.µ. σε χώρο 

πρασίνου που βρίσκεται απέναντι από την επιχείρηση για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων. Η άποψή µου 

είναι ότι επειδή ο χώρος αυτός ήταν χώρος πάρκου µε δέντρα και µε έδαφος επικλινή, (ο προηγούµενος 

ιδιοκτήτης είχε τοποθετήσει ξύλινο βάθρο) να µην ενοικιαστεί εφόσον ζητηθεί από κάποια νέα επιχείρηση 

αλλά να διαµορφωθεί σε χώρο πρασίνου όπως αρµόζει στο συγκεκριµένο σηµείο. 

 

 Β. Για το κατάστηµα στην Ακτή Κανάρη ιδιοκτησίας Μίσεβα Βαλεντίνας να ισχύσουν οι 256/08 και 418/07 

αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου, περί παραχώρησης κοιν/στου χώρου επί του πεζοδροµίου που βρίσκεται 

στην απέναντι πλευρά διαστάσεων 5,00 µ. Χ 1,10 µ. επειδή στο συγκεκριµένο σηµείο το πεζοδρόµιο είναι 

πλάτους 5,00 µ. και η συγκεκριµένη παραχώρηση δεν παρεµποδίζει την διέλευση των πεζών.  

 

Γ. Για την επιχείρηση του Κωνσταντουδάκη Μανούσου στην Ακτή Παπανικολή 3 να ισχύσει υη υπ’ αριθµ. 

423/08 αποφ. του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί  κατ’ εξαίρεση παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο 

πεζοδρόµιο (εσοχή) στην απέναντι πλευρά του δρόµου διαστάσεων 1,50 µ. Χ 19,00 µ. επειδή λόγω κλίσης 

του οδοστρώµατος δεν δύναται να του παραχωρηθεί χώρος επ’ αυτού.  

 

Παλιά Πόλη  

1.  Οδοί Κονδυλάκη, Θεοτοκοπούλου, Σκρύδλωφ, Μπετόλο και Χατζηµιχάλη Νταλιάνη   να παραχωρηθεί 

κοινόχρηστος χώρος, ισότιµα και από τις δύο πλευρές,  τόσος  ώστε, να παραµένει στο µέσον των 

πεζόδροµων ελεύθερος χώρος πλάτους  3,20µ. και ύψους 3,75µ  για την διέλευση οχηµάτων ανάγκης. 

   Επί της οδού Σκύρδλωφ 6 (κατάστηµα Κωστάκη) παραχωρείται χώρος όσον η πρόσοψη µε πλάτος 2,60µ.  

2.  Οδός ∆ωροθέου Επισκόπου:  Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος πλάτους 2,00 µ. στο µέσον του 

πεζόδροµου και ικανός χώρος επί των προσόψεων, ώστε να παραµένουν εκατέρωθεν 4,00 µέτρα για την 

κίνηση των πεζών.  Εκατέρωθεν των καθιστικών θα παραµένει ελεύθερος χώρος πλάτους 1,50 µ για τους 

διερχόµενους.  
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3.  Σε όλους τους υπόλοιπους δρόµους από όπου επιτρέπεται η διέλευση οχηµάτων να παραχωρείται κατά 

την κρίση της Επιτροπής Οριοθέτησης χώρος τόσος ώστε να διασφαλίζεται η διέλευση.  Στους αµιγείς 

πεζόδροµους, θα παραχωρείται χώρος τόσος ώστε να παραµένει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 1,50 µ. για 

τους πεζούς.   

 

Πλατεία Σοφοκλή Βενιζέλου (ΑΓΟΡΑ)  

 Α.  Στο Νοτιοδυτικό άκρο της κοντά στα όρια µε την πλατεία Χορτατσών 
Β.  Στην πλατεία Μαρκοπούλου 

*  Σηµείωση:  Στη Βόρεια πλευρά του κτιρίου δεν πρέπει να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος λόγω της 

επικινδυνότητας της Βόρειας όψης του µνηµείου. 

 

Πλατεία Σπλάντζιας (Μάχης Κρήτης)  

   Να δοθούν τµήµατα της πλατείας στη Βόρεια πλευρά της (Α) και στη Νότια πλευρά της (Β) µε την 

προϋπόθεση ότι  περιµετρικά στην πλατεία θα υπάρχει διάδροµος πλάτους 2,00 µ. για την κίνηση των 

πεζών.   

 

Πλατεία Ελ. Βενιζέλου (Συντριβάνι) 

1.  Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος µήκους 10,00 µ. εµπρός από τις προσόψεις των καταστηµάτων 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος της πλατείας. Για τα καταστήµατα µη υγειονοµικού ενδιαφέροντος η αντίστοιχη 

παραχώρηση να είναι 4,50 µ.  

2.  Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος στην επιχείρηση Μελισσινός – Ιωσηφίδης µε την επωνυµία 

ΜΟΥΣΕΣ που βρίσκεται στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου 2 και Κανεβάρω 18 σύµφωνα µε τις αποφάσεις 554/06 

και 416/07 ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που έχουν ως εξής: Εγκρίνει την παραχώρηση των παρακάτω 

κοινόχρηστων χώρων, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων στην εταιρεία Μελισσινός Σ. – Ιωσηφίδης Μ. 

Ο.Ε. Α) Επί της προέκτασης του πεζοδροµίου της οδού Κανεβάρο 2 και από την αριστερή πλευρά αυτής, 

κοινόχρηστο χώρο επιφάνειας Ε1= 18,25 τ.µ. Β) Επί της προέκτασης του πεζοδροµίου της οδού Κανεβάρο 

και από την δεξιά πλευρά αυτής, κοινόχρηστο χώρο επιφάνειας Ε2= 35,00 τ.µ. Γ) Επί της πλατείας Ελ. 

Βενιζέλου από την αριστερή πλευρά και σε συνέχεια της προέκτασης του πεζοδροµίου της Κανεβάρο 2, 

κοινόχρηστο χώρο επιφάνειας Ε3= 56,50 τ.µ. συνολικά 109,75 τ.µ. 

 

Πάρκο Κρύο Βρυσάλι  
   Να παραχωρηθεί χώρος υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η κίνηση των πεζών µε διάδροµο 

πλάτους 2,00 µ. από βορρά προς νότο.  (Απαγορεύονται οι κατασκευές, επιτρέπονται µόνο οµπρέλες.) Καθ’ 

όλο το µήκος του πεζόδροµου επί της οδού Πόρτου  από την οδό Μπαλαντίνου έως την οδό Κονδυλάκη 

πρέπει να υπάρχει χώρος διέλευσης πεζών πλάτους 2,00 µέτρων.  

 

Σήφακα 
      Να παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος στο υπερυψωµένο πεζοδρόµιο της οδού Σήφακα µε την 

προϋπόθεση ότι θα µένει ελεύθερος διάδροµος στη µέση πλάτους 1,50 µ για την διέλευση των πεζών. 
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Πλατεία Πατρ.Αθηναγόρα (Μητροπόλη)  
Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος  ως εξής: 

- Για την καφετέρια του ξενοδοχείου ΑΦΟΙ ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. την 

παραχώρηση κοιν/στου χώρου διαστάσεων 5.00 Χ του µήκους της προσόψεως 

- Για την επιχ/ση «ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ» την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου διαστάσεων 3.00 Χ το 

µήκος της πρόσοψης. 

- Όσο αφορά το κατάστηµα πρώην ιδιοκτησίας Τζωρτζάκη  παραχωρείται χώρος 6.00 Χ το µήκος της 

πρόσοψης. 

 

Πεζοδρόµιο της οδού Τσουδερών 
   Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων στην οδό Τσουδερών 65, 

απέναντι από την επιχείρηση του κ. Παύλου Στρατουδάκη, σύµφωνα µε την απόφαση 287/08  ∆.Σ. 

συνολικής επιφάνειας 11,6 µ2. 

 

Οδός Κισσάµου 66 

  Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων,  µόνο εντός του πάρκου, στην 

επιχείρηση του κ. Κατσαρού που ευρίσκεται στην οδό Κισσάµου 66 επιφάνειας 40 τ.µ. και µε την υποχρέωση 

της συντήρησης του πάρκου σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Πρασίνου.  

 
Οδός Καλλινίκου Σαρπάκη 

  Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος   στο κατάστηµα «Καλά Καθούµενα», αν ζητηθεί. όσο το µήκος της 

πλευράς του κτιρίου µε πλάτος 5,50µ.  

   Να παραχωρηθεί κοινόχρηστο χώρος  στο κατάστηµα του κ. Καντέρη Κων/νου όσο η πρόσοψη και πλάτος 

4,40µ. 

   Να παραχωρηθεί κοινόχρηστο χώρος  στο κατάστηµα «ΠΟΠΑΥ» όσο το µήκος της πλευράς του 

καταστήµατος και πλάτος 2,10 µέτρα. 

   Να παραχωρηθεί κοινόχρηστο χώρος  στο κατάστηµα  «Πεζόδροµος» καθ΄ όλο  το µήκος της  πρόσοψης 

αφήνοντας χώρο διέλευσης πεζών πλάτους 3,70 από τη νότια πλευρά της οδού (ζαρτινιέρα), ενώ θα 

παραµένει ελεύθερος διάδροµος 3,50µ. στην επέκταση από την Πλατεία Αθηναγόρα προς την οδό Εισοδίων 

και πέραν τούτου µία σειρά τραπεζοκαθισµάτων πλάτους 1,70µ. ήτοι (1,70 Χ 4, 50) στο ίδιο κατάστηµα επί 

της οδού Εισοδίων καθ’ όλο το µήκος µόνο της πρόσοψης µε πλάτος 2,20   

 

Οδός Πόρτου 

   Να παραχωρηθούν οι κάτωθι χώροι στις επιχειρήσεις του κ. Νεκτάριου Κουλιζάκη και του κ. Κων/νου 

Ανωµεριανάκη επιφάνειας 100,00 τ.µ. και 36,4 τ. µ. αντίστοιχα.  

 

 

 

Οδός Χάληδων 64 
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Τη µη παραχώρηση στην επιχείρηση του κ. Χαράλαµπου Κυπραίου στην οδό Χάληδων 64 απέναντι στην 

πλατεία Αθηναγόρα.  

 

   Επί της οδού Χάληδων και στο ανατολικό πεζοδρόµιο να παραχωρείται κοιν/στος χώρο για εµπορεύµατα 

πλάτους 0,50 ενώ για το δυτικό πεζοδρόµιο 0,40. 

 

-  Για τα σταντ στην οδό Χάληδων (κ. Πασλής) η κατάσταση να παραµείνει  ως έχει. 

 

Πλατεία Ελευθερίας 

1.  Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος στη  ΒΑ και Β∆ πλευρά του Κτιρίου της Περιφέρειας, καθώς και 

στην ΒΑ και Β∆ πλευρά της πλατείας ως εξής: 

Κατάστηµα «ΓΡΗΓΟΡΗΣ» 5,50 Χ 9,00, «Capriccoza”  12,00 Χ 10,00, ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ 9,00 Χ 10,00 

«ΡΟΥΜΕΛΗ» 9,20 χ 10,50. Οι χώροι αυτοί θα αφήνουν µεταξύ του χώρου διάθεσης και του καταστήµατος, 

διάδροµο πλάτους 2,10. Επίσης οι παραχωρήσεις των καταστηµάτων που βρίσκονται στην βορειοανατολική 

πλευρά της πλατείας να δίδονται σύµφωνα µε την µελέτη της εταιρείας ΑΚΤΕΡ  η οποία εγκρίθηκε µε την 

908/2009 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

2.  Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος που αφορά την επιχείρηση ΣΠΙΤΙΚΟ Α.Ε. και έχει ως εξής:  

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου διαστάσεων 8,00 µ. Χ 4,00 µ. στο πεζοδρόµιο της πρόσοψης της 

επιχείρησης µε ελεύθερο χώρο για την διάβαση των πεζών από την πρόσοψη του καταστήµατος 1,60 µ. 

Ανάλογη παραχώρηση να δοθεί στην πρώην επιχείρηση ΦΕΙ∆ΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ εφόσον ζητηθεί.  

 Στο νοτιοδυτικό τµήµα  όσο ο υπάρχον οριοθετηµένος χώρος επί της Πλατείας. 

  

Πάρκο πίσω από Ωδείο 

Στο χώρο του υπ’ αρ. ΒΚ 19 δηµόσιου ακίνητου , του οποίου τη χρήση έχει δυνάµει συµβάσεως µε το από 7-

2-1986 παραχωρητήριο της Κ.Ε.∆. ο ∆ήµος Χανίων µε απαραίτητη προϋπόθεση την δηµιουργία χώρου 

πρασίνου. Εποµένως προτείνουµε τη µη παραχώρηση του χώρου αυτού. Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος 

χώρος στη συµβολή των οδών ∆ασκαλογιάννη και Επισκ. Νικηφόρου 2,00 Χ 1,20 στο νότιο πεζοδρόµιο. 

 

Οδός Σαρπιδώνος  

   Προτείνουµε ελεύθερο οδόστρωµα 4,50 µ. για την διέλευση των οχηµάτων ανάγκης και το υπόλοιπο να 

µπορεί να παραχωρηθεί εξίσου και από τις δύο πλευρές.  

 

Οδός Σολωµού και Αποκορώνου 

Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος στην επιχείρηση (καφενείο) της κας Χατζηδάκη Μαρίας για 

τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων , ως ο οριοθετηµένος χώρος, µπροστά από το κατάστηµά της που 

βρίσκεται στην συµβολή των οδών Σολωµού και Αποκορώνου. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Χρήσης 

Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων δεν επιτρέπεται η παραχώρηση σε όλο το µήκος της οδού 

Αποκορώνου. Η άποψή µας είναι ότι στο σηµείο που ζητάει την παραχώρηση δεν παρακωλύεται η κίνηση 

των πεζών δεδοµένου ότι στο σηµείο αυτό έχει διαµορφωθεί πλάτωµα µε φάρδος µεγαλύτερο του 

απαιτούµενου πεζοδροµίου. 
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Πλατεία 1866 

Σύµφωνα µε την 457/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συµπληρώνεται η απόφαση 192/2010 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ως εξής: Εγκρίνει την παραχώρηση χώρου στην πλατεία 1866, συνολικής επιφάνειας 

139.81 τ.µ. (Ε1=66τ.µ. , Ε2=15 τ.µ., Ε3=14,85 τ.µ., Ε4=43,96 τ.µ.), διότι όπως προβλέπεται από την 

Κυκλοφοριακή Μελέτη πεζοδροµείται το κέντρο της πόλης γύρω από την πλατεία 1866, όπως επίσης από 

επισκέψεις σε άλλες πόλεις και δη ∆ήµου Λάρισας (κεντρική πλατεία ) έχει λειτουργήσει θετικά και έχει 

αναβαθµίσει το κέντρο της πόλης.  

    Η Επιτροπή ∆ιάθεσης Κοινόχρηστων Χώρων µας επισηµαίνει στο έγγραφό της  ότι για να δοθεί µέρος της 

πλατείας προς εκµετάλλευση πρέπει να διαµορφωθεί ανάλογα και να τοποθετήσει κάποια επιχείρηση 

τραπεζοκαθίσµατα πρέπει να δηµιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες όπως στέγαστρα και φωτισµός. Επίσης 

επειδή δεν έχει εφαρµοστεί η Κυκλοφοριακή Μελέτη, οι δρόµοι που περικλείουν την πλατεία είναι συχνής 

κυκλοφορίας µε αποτέλεσµα να µην έχει εύκολη πρόσβαση από τα καταστήµατα ζητούν να αποφασίσουµε 

αν η συγκεκριµένη απόφαση µπορεί να ισχύσει για το έτος 2011.  

    Προτείνω να µην εφαρµοστεί για το 2011 και να επανεξετασθεί. 

 

Πλατεία Σοφοκλή Βενιζέλου (ΑΓΟΡΑ) νότια πλευρά 

Στα καταστήµατα που βρίσκονται στη Νότια πλευρά της πλατείας σύµφωνα µε  αποφάσεις του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου οι οποίες λαµβάνονται κάθε έτος µε τελευταία την 192/2010 δεν επιτρέπεται η παραχώρηση 

κοινόχρηστου χώρου. Κατατέθηκε η αίτηση µε αρ. πρ. 22299/8-4-201, τριών καταστηµάτων που βρίσκονται 

σε αυτή την πλευρά της πλατείας. Ζητούν να αλλάξει αυτή η απόφαση και να τους παραχωρηθεί 

κοινόχρηστος χώρος για έκθεση τραπεζοκαθισµάτων.  

   Προτείνω  να µην παραχωρηθούν οι αιτούµενοι χώροι  για λόγους αισθητικής αλλά και λόγω 

κυκλοφοριακού προβλήµατος λόγω των φωτεινών σηµατοδοτών, των υπαρχόντων παγκακιών και της 

στενότητας των πεζοδροµίων της οδού Νικ. Πλαστήρα. 

   Επίσης προτείνω να µην παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος στις οδούς  Α. Παπανδρέου, Στρ. Τζανακάκη,  

Χ’’ Μ. Γιάνναρη, Κυδωνίας και Σκαλίδη, πέραν αυτών που έχουν δοθεί,   διότι πρόκειται για τους βασικούς 

οδικούς άξονες της πόλης και είναι οι πλέον πολυσύχναστοι από πεζούς.  

 

1) Η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσµατα στο πεζοδρόµιο να εξετάζεται κατά 

περίπτωση και να δίνεται σε όποια πλευρά η Επιτροπή κρίνει ότι είναι λειτουργικό. Είτε εφαπτόµενα στην 

πρόσοψη του καταστήµατος, είτε στην άκρη του πεζοδροµίου προς την πλευρά του οδοστρώµατος. Αυτή η 

διευκρίνιση είναι απαραίτητη διότι έχει συµβεί πολλές φορές να µην είναι δυνατή η παραχώρηση εφαπτόµενα 

στην όψη λόγω µεγάλων ανοιγµάτων ή βιτρινών που είναι τοποθετηµένες εκατέρωθεν της εισόδου και 

πρέπει να είναι επισκέψιµες.  

 

2) Μέχρι το 2009 ένα µέλος της Επιτροπής ήταν Υπάλληλος της ∆/νσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. Ο 

Κανονισµός αναφέρει ότι η οριοθέτηση του παραχωρούµενου χώρου διενεργείται από αρµόδιες επιτροπές, 

αποτελούµενες από υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Σύµφωνα µε αυτό η ∆ηµοτική 

Αστυνοµία παύει να συµµετέχει στην Επιτροπή. Η άποψή µας είναι ότι πρέπει να διορθωθεί ο κανονισµός 
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και να προστεθεί στην απόφαση και τέταρτο µέλος στην Επιτροπή το οποίο να ανήκει στην ∆ηµοτική 

Αστυνοµία. Στην υπηρεσία αυτή υπάρχει τµήµα κοινόχρηστων χώρων στις αρµοδιότητες του οποίου είναι και 

ο έλεγχος για την εφαρµογή του κανονισµού στα διάφορα καταστήµατα. Εποµένως είναι απαραίτητο να 

έχουν γνώση του κανονισµού όπως κατά περίπτωση εφαρµόζεται και να είναι ενηµερωµένοι για τις 

παραχωρήσεις στα διάφορα σηµεία, ώστε να µπορούν να ελέγχουν για τυχόν υπερβάσεις ή αυθαιρεσίες των 

καταστηµάτων του ∆ήµου µας. 

 

Οι παραχωρούµενοι χώροι θα πρέπει να επαναχαραχθούν ώστε να είναι πιο διακριτή η οριοθέτηση  

ώστε να µπορεί να γίνεται έλεγχος τήρησης των ορίων. 

 

   Επί των παραχωρούµενων χώρων δεν επιτρέπεται η προβολή των σκιαδίων  να προβάλλεται εκτός της 

οριοθετηµένης γραµµής. 

   

   Ο Κανονισµός Παραχώρησης Κοιν/στων Χώρων ισχύει πλέον για το νέο «Καλλικρατικό» ∆ήµο. 

 

     Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών   

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

Ο  κ. Α. Παπαδογιάννης απείχε  στο θέµα που αφορά την Ακτή Παπανικολή ενώ ο κ. Ν. Παπαντωνάκης 

µειοψήφησε στο θέµα της Πλατείας Ελευθερίας. 

  Στο θέµα της παραχ/σης κοιν/στου χώρου στην επιχείρηση «ΚΩΣΤΑΚΗΣ»  στην οδό Σκρύδλωφ 6 

εξαιρείται της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής, λόγω συγγένειας. 

 

   Για το θέµα της παραχώρησης στην οδό Πόρτου αποφασίστηκε η αναβολή της λήψης απόφασης 

προκειµένου να διενεργηθεί, εκ νέου, αυτοψία επειδή υπάρχει και τρίτος ενδιαφερόµενος ο οποίος 

προτίθεται να λειτουργήσει κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 

 

ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

1. Για λόγους ίσης µεταχείρισης, να ισχύσει ο  Κανονισµός Παραχώρησης Κοινόχρηστων Χώρων, όπως 

έχει εγκριθεί µε την υπ’ αριθµ. 115/2001 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα, σε όλη την έκταση  του  «Καλλικρατικού» πλέον  ∆ήµου Χανίων και 

µε τις παρακάτω συµπληρώσεις – διευκρινήσεις- διαγραφές: 

          α) Στο άρθρο 1.Α2 «ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» συµπληρώνεται και ο Ν. 3852/10  

   β) Το άρθρο 1.4 «ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ/ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» Η παρ. 2 να συµπληρωθεί µε την προσθήκη ότι 

οι Επιτροπές οριοθέτησης των κοινόχρηστων χώρων θα αποτελούνται και από υπαλλήλους της 
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∆/νσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. Ως εκ τούτου η ανωτέρω παράγραφος του άρθρου 1.4 του Κανονισµού 

Παραχώρησης Κοινόχρηστων Χώρων γίνεται ως εξής: 

   «Η οριοθέτηση του παραχωρούµενου χώρου διενεργείται από αρµόδιες επιτροπές, αποτελούµενες 

από υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της ∆/νσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, όπως θα 

ορίζονται κατ’ έτος  µε απόφαση ∆ηµάρχου, συντασσοµένου ανάλογου πρακτικού οριοθέτησης.» 

γ) ∆ιευκρινίζεται ότι στα σηµεία του Κανονισµού που αναφέρεται η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή πλέον 

νοείται    η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

δ) Στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 2.Α «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ» προστίθεται η παρακάτω 

παράγραφος: 

• Η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσµατα στο πεζοδρόµιο θα εξετάζεται 

κατά περίπτωση και θα δίνεται σε όποια πλευρά η Επιτροπή ∆ιάθεσης Κοινόχρηστων Χώρων 

κρίνει ότι είναι λειτουργικό. Είτε εφαπτόµενα στην πρόσοψη του καταστήµατος είτε στην άκρη 

του πεζοδροµίου προς την πλευρά του οδοστρώµατος. 

ε) Τη διαγραφή του  άρθρου και το σηµείο µε τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» επειδή  

αναφερόταν στον πρώτο χρόνο της εφαρµογής του κανονισµού (2001) 

στ) Τη διαγραφή  της παρ. β) του άρθρου 4.Α «ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» που αναφέρεται σε απαγόρευση οδών της ∆ηµοτικής Ενότητας  

Χανίων επειδή γι’ αυτήν την Ενότητα καθορίζονται παρακάτω οι προϋποθέσεις των 

παραχωρήσεων των κοιν/στων χώρων.   

ζ) Την τροποποίηση το άρθρου 4 παρ. α) Από «Τη µη παραχώρηση κατάληψης κοινόχρηστους 

χώρους στους δρόµους και στα πεζοδρόµια  τα οποία δεν παραµένει ελεύθερος  ικανός χώρος 

(ελάχιστος 1,2µ.) για την ασφαλή διέλευση πεζών και κυρίως αµαξιδίων ΑµΕΑ κ.λ.π» σε « Τη µη  

παραχώρηση κατάληψης κοινόχρηστους χώρους στους πεζόδροµους στους οποίους δεν 

παραµένει ελεύθερος  ικανός χώρος (ελάχιστος 1,60µ.) για την ασφαλή διέλευση πεζών και κυρίως 

αµαξιδίων ΑµΕΑ κ.λ.π» και την τροποποίηση του ίδιου άρθρου παρ. δ’  από «Τη µη παραχώρηση 

κοινόχρηστου χώρου σε πεζοδρόµια πλάτους κάτω των 1,5 µέτρων» σε « Τη µη παραχώρηση 

κοινόχρηστου χώρου σε πεζοδρόµια πλάτους κάτω των 1,5 µέτρων. Για τα πεζοδρόµια πλάτους 

άνω του 1,5 µέτρων  θα πρέπει να παραµένει ελεύθερος ικανός χώρος (ελάχιστο 1,20)  για την 

ασφαλή διέλευση πεζών και κυρίως αµαξιδίων ΑµΕΑ κ.λ.π» 

 

2. Για τη ∆ηµοτική Ενότητα Χανίων, λόγω της ιδιαιτερότητάς της, (ύπαρξη: Παλιάς Πόλης, πληθώρας 

καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος σε όλη την Ενότητας και κυρίως στο κέντρο της πόλης, 

οδών που καθ’ όλο το µήκος τους λειτουργούν καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος,  στενότητας 

πεζοδροµίων  και  αρκετών οδών πολυσύχναστων από πεζούς κυρίως στο κέντρο της πόλης) να 

γίνεται η παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων ως εξής: 

 

        Κουµ Καπί 
       Από την πλευρά της θάλασσας:  να  παραµείνει ελεύθερο το πεζοδρόµιο και να οριοθετηθεί επί του 

ασφαλτικού χώρος για τραπεζοκαθίσµατα µε πλάτος 1,50 µ από το νοητό όριο της Ανατολικής Τάφρου έως 

και την οδό Μακεδονίας, ούτως ώστε να υπάρχει πλάτος 4.50 µέτρων.  Από την οδό Μακεδονίας έως και το 
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Θέατρο Βλησίδη, η παραχώρηση θα γίνεται επί του πεζοδροµίου σε πλάτος τέτοιο ώστε να παραµένει 

χώρος πλάτους 2,00 µ νότια του βόρειου τοιχίου για τη διέλευση των πεζών.  

    Σε όλη την Ακτή Μιαούλη, θα πρέπει να οριοθετηθούν εγκάρσιοι διάδροµοι πλάτους 1,50 µ. σε σηµεία που 

η επιτροπή κρίνει αναγκαία. 

   Την κατάργηση της παραχώρησης στην επέκταση της οδού Σπάρτης. 

   Από την απέναντι πλευρά (επί των προσόψεων των καταστηµάτων): να οριοθετείται χώρος για ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισµάτων µε πλάτος τέτοιο ώστε, να παραµένει ελεύθερος δρόµος πλάτους 4,50 µ  για τα 

οχήµατα έκτακτης ανάγκης. 

 

   Νέα Χώρα (ακτή Παπανικολή)  
   Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων  επί του πεζοδροµίου από την 

πλευρά των καταστηµάτων και επί του οδοστρώµατος από την απέναντι (βόρεια) πλευρά τόσο ώστε να 

παραµένει ελεύθερο οδόστρωµα 4,50 µέτρα για την διέλευση των οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης ή όποιων 

άλλων    θα αποφασίσει η Επιτροπή Κυκλοφοριακών Θεµάτων.  

   Για τις µεµονωµένες περιπτώσεις επί της Ακτής Παπανικολή: 

Α. Για το κατάστηµα που βρίσκεται στην Ακτή Παπανικολή 1 (πρώην ιδιοκτήτης Ζεβελάκης Βασίλειος), 

σύµφωνα µε την απόφαση 378/2006 ∆ηµοτικού Συµβουλίου, είχε παραχωρηθεί χώρος 71,07 τ.µ. σε χώρο 

πρασίνου που βρίσκεται απέναντι από την επιχείρηση για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων. Η άποψή µου 

είναι ότι επειδή ο χώρος αυτός ήταν χώρος πάρκου µε δέντρα και µε έδαφος επικλινή, (ο προηγούµενος 

ιδιοκτήτης είχε τοποθετήσει ξύλινο βάθρο) να µην ενοικιαστεί εφόσον ζητηθεί από κάποια νέα επιχείρηση 

αλλά να διαµορφωθεί σε χώρο πρασίνου όπως αρµόζει στο συγκεκριµένο σηµείο. 

 Β. Για το κατάστηµα στην Ακτή Κανάρη ιδιοκτησίας Μίσεβα Βαλεντίνας να ισχύσουν οι 256/08 και 418/07 

αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου, περί παραχώρησης κοιν/στου χώρου επί του πεζοδροµίου που βρίσκεται 

στην απέναντι πλευρά διαστάσεων 5,00 µ. Χ 1,10 µ. επειδή στο συγκεκριµένο σηµείο το πεζοδρόµιο είναι 

πλάτους 5,00 µ. και η συγκεκριµένη παραχώρηση δεν παρεµποδίζει την διέλευση των πεζών.  

Γ. Για την επιχείρηση του Κωνσταντουδάκη Μανούσου στην Ακτή Παπανικολή 3 να ισχύσει υη υπ’ αριθµ. 

423/08 αποφ. του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί  κατ’ εξαίρεση παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο 

πεζοδρόµιο (εσοχή) στην απέναντι πλευρά του δρόµου διαστάσεων 1,50 µ. Χ 19,00 µ. επειδή λόγω κλίσης 

του οδοστρώµατος δεν δύναται να του παραχωρηθεί χώρος επ’ αυτού.  

 

Παλιά Πόλη  

1.  Οδοί Κονδυλάκη, Θεοτοκοπούλου, Σκρύδλωφ, Μπετόλο και Χατζηµιχάλη Νταλιάνη   να παραχωρηθεί 

κοινόχρηστος χώρος, ισότιµα και από τις δύο πλευρές,  τόσος  ώστε, να παραµένει στο µέσον των 

πεζόδροµων ελεύθερος χώρος πλάτους  3,20µ. και ύψους 3,75µ  για την διέλευση οχηµάτων ανάγκης. 

   Επί της οδού Σκύρδλωφ 6 (κατάστηµα Κωστάκη) παραχωρείται χώρος όσον η πρόσοψη µε πλάτος 2,60µ.  

2.  Οδός ∆ωροθέου Επισκόπου:  Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος πλάτους 2,00 µ. στο µέσον του 

πεζόδροµου και ικανός χώρος επί των προσόψεων, ώστε να παραµένουν εκατέρωθεν 4,00 µέτρα για την 

κίνηση των πεζών.  Εκατέρωθεν των καθιστικών θα παραµένει ελεύθερος χώρος πλάτους 1,50 µ για τους 

διερχόµενους.  

 12

ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΗ5-13Α



          Αρ. Απόφασης: 514 

3.  Σε όλους τους υπόλοιπους δρόµους από όπου επιτρέπεται η διέλευση οχηµάτων να παραχωρείται κατά 

την κρίση της Επιτροπής Οριοθέτησης χώρος τόσος ώστε να διασφαλίζεται η διέλευση.  Στους αµιγείς 

πεζόδροµους, θα παραχωρείται χώρος τόσος ώστε να παραµένει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 1,50 µ. για 

τους πεζούς.   

 

Πλατεία Σοφοκλή Βενιζέλου (ΑΓΟΡΑ)  

 Α.  Στο Νοτιοδυτικό άκρο της κοντά στα όρια µε την πλατεία Χορτατσών 
Β.  Στην πλατεία Μαρκοπούλου 

*  Σηµείωση:  Στη Βόρεια πλευρά του κτιρίου δεν πρέπει να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος λόγω της 

επικινδυνότητας της Βόρειας όψης του µνηµείου. 

 

Πλατεία Σπλάντζιας (Μάχης Κρήτης)  

   Να δοθούν τµήµατα της πλατείας στη Βόρεια πλευρά της (Α) και στη Νότια πλευρά της (Β) µε την 

προϋπόθεση ότι  περιµετρικά στην πλατεία θα υπάρχει διάδροµος πλάτους 2,00 µ. για την κίνηση των 

πεζών.   

 

Πλατεία Ελ. Βενιζέλου (Συντριβάνι) 

1.  Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος µήκους 10,00 µ. εµπρός από τις προσόψεις των καταστηµάτων 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος της πλατείας. Για τα καταστήµατα µη υγειονοµικού ενδιαφέροντος η αντίστοιχη 

παραχώρηση να είναι 4,50 µ.  

2.  Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος στην επιχείρηση Μελισσινός – Ιωσηφίδης µε την επωνυµία 

ΜΟΥΣΕΣ που βρίσκεται στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου 2 και Κανεβάρω 18 σύµφωνα µε τις αποφάσεις 554/06 

και 416/07 ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που έχουν ως εξής: Εγκρίνει την παραχώρηση των παρακάτω 

κοινόχρηστων χώρων, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων στην εταιρεία Μελισσινός Σ. – Ιωσηφίδης Μ. 

Ο.Ε. Α) Επί της προέκτασης του πεζοδροµίου της οδού Κανεβάρο 2 και από την αριστερή πλευρά αυτής, 

κοινόχρηστο χώρο επιφάνειας Ε1= 18,25 τ.µ. Β) Επί της προέκτασης του πεζοδροµίου της οδού Κανεβάρο 

και από την δεξιά πλευρά αυτής, κοινόχρηστο χώρο επιφάνειας Ε2= 35,00 τ.µ. Γ) Επί της πλατείας Ελ. 

Βενιζέλου από την αριστερή πλευρά και σε συνέχεια της προέκτασης του πεζοδροµίου της Κανεβάρο 2, 

κοινόχρηστο χώρο επιφάνειας Ε3= 56,50 τ.µ. συνολικά 109,75 τ.µ. 

 

Πάρκο Κρύο Βρυσάλι  
   Να παραχωρηθεί χώρος υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η κίνηση των πεζών µε διάδροµο 

πλάτους 2,00 µ. από βορρά προς νότο.  (Απαγορεύονται οι κατασκευές, επιτρέπονται µόνο οµπρέλες.) Καθ’ 

όλο το µήκος του πεζόδροµου επί της οδού Πόρτου  από την οδό Μπαλαντίνου έως την οδό Κονδυλάκη 

πρέπει να υπάρχει χώρος διέλευσης πεζών πλάτους 2,00 µέτρων.  

 

Σήφακα 
      Να παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος στο υπερυψωµένο πεζοδρόµιο της οδού Σήφακα µε την 

προϋπόθεση ότι θα µένει ελεύθερος διάδροµος στη µέση πλάτους 1,50 µ για την διέλευση των πεζών. 

 

 13

ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΗ5-13Α



          Αρ. Απόφασης: 514 

Πλατεία Πατρ.Αθηναγόρα (Μητροπόλη)  
Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος  ως εξής: 

- Για την καφετέρια του ξενοδοχείου ΑΦΟΙ ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. την 

παραχώρηση κοιν/στου χώρου διαστάσεων 5.00µ. Χ του µήκους της προσόψεως 

- Για την επιχ/ση «ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ» την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου διαστάσεων 3.00µ. Χ το 

µήκος της πρόσοψης. 

- Όσο αφορά το κατάστηµα πρώην ιδιοκτησίας Τζωρτζάκη  παραχωρείται χώρος 6.00µ. Χ το µήκος 

της πρόσοψης. 

 

Πεζοδρόµιο της οδού Τσουδερών 
   Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων στην οδό Τσουδερών 65, 

απέναντι από την επιχείρηση του κ. Παύλου Στρατουδάκη, σύµφωνα µε την απόφαση 287/08  ∆.Σ. 

συνολικής επιφάνειας 11,6 µ2. 

 

Οδός Κισσάµου 66 

  Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων,  µόνο εντός του πάρκου, στην 

επιχείρηση του κ. Κατσαρού που ευρίσκεται στην οδό Κισσάµου 66 επιφάνειας 40 τ.µ. και µε την υποχρέωση 

της συντήρησης του πάρκου σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Πρασίνου.  

 
Οδός Καλλινίκου Σαρπάκη 

  Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος   στο κατάστηµα «Καλά Καθούµενα», αν ζητηθεί. όσο το µήκος της 

πλευράς του κτιρίου µε πλάτος 5,50µ.  

   Να παραχωρηθεί κοινόχρηστο χώρος  στο κατάστηµα του κ. Καντέρη Κων/νου όσο η πρόσοψη και πλάτος 

4,40µ. 

   Να παραχωρηθεί κοινόχρηστο χώρος  στο κατάστηµα «ΠΟΠΑΥ» όσο το µήκος της πλευράς του 

καταστήµατος και πλάτος 2,10 µέτρα. 

   Να παραχωρηθεί κοινόχρηστο χώρος  στο κατάστηµα  «Πεζόδροµος» καθ΄ όλο  το µήκος της  πρόσοψης 

αφήνοντας χώρο διέλευσης πεζών πλάτους 3,70 από τη νότια πλευρά της οδού (ζαρτινιέρα), ενώ θα 

παραµένει ελεύθερος διάδροµος 3,50µ. στην επέκταση από την Πλατεία Αθηναγόρα προς την οδό Εισοδίων 

και πέραν τούτου µία σειρά τραπεζοκαθισµάτων πλάτους 1,70µ. ήτοι (1,70 Χ 4, 50) στο ίδιο κατάστηµα επί 

της οδού Εισοδίων καθ’ όλο το µήκος µόνο της πρόσοψης µε πλάτος 2,20   

 

Οδός Χάληδων 64 

   Τη µη παραχώρηση κοιν/στου χώρου για τοποθέτηση τραπ/των ή σταντ, αν ζητηθεί,  στην επιχείρηση του 

κ. Χαράλαµπου Κυπραίου στην οδό Χάληδων 64 στην απέναντι πλευρά (Πλατεία Αθηναγόρα).  

 

   Επί της οδού Χάληδων και από τις δύο πλευρές να ισχύσει ότι ίσχυε µέχρι σήµερα ήτοι: να παραχωρείται 

κοιν/στος χώρο για εµπορεύµατα πλάτους 0,40µ.  
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Για τα σταντ στην οδό Χάληδων (κ. Πασλής) να ισχύσει η υπ’ αριθµ. 514/08 αποφ. του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου  ήτοι: Να παραχωρηθεί κοιν/στος χώρος για τοποθέτηση µίας βιτρίνας διαστάσεων 0,20 Χ 

0,50 για την έκθεση εµπορευµάτων εντός της στοάς και συγκεκριµένα στην είσοδο αυτής, µετά την 

οικοδοµική γραµµή και από την αριστερή της πλευρά (νότιο τµήµα).  

 

   Στο τµήµα εντός της στοάς, από οδό Χάληδων έως Ζαµπελίου, να παραµένει ελεύθερος χώρος για τη 

διέλευση των πεζών πλάτους 1,60µ. 

       

Πλατεία Ελευθερίας 

1.  Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος στη  ΒΑ και Β∆ πλευρά του Κτιρίου της Περιφέρειας, καθώς και 

στην ΒΑ και Β∆ πλευρά της πλατείας ως εξής: 

   Κατάστηµα «ΓΡΗΓΟΡΗΣ» 5,50 χ 9,00, «Capriccoza”  12,00 Χ 10,00, ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ 9,00 χ 10,00 

«ΡΟΥΜΕΛΗ» 9,20 χ 10,50. Οι χώροι αυτοί θα αφήνουν µεταξύ του χώρου διάθεσης και του καταστήµατος, 

διάδροµο πλάτους 2,10. Επίσης οι παραχωρήσεις των καταστηµάτων που βρίσκονται στην βορειοανατολική 

πλευρά της πλατείας να δίδονται σύµφωνα µε την µελέτη της εταιρείας ΑΚΤΕΡ  η οποία εγκρίθηκε µε την 

908/2009 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
2.  Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος που αφορά την επιχείρηση ΣΠΙΤΙΚΟ Α.Ε. και έχει ως εξής:  

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου διαστάσεων 8,00 µ. χ4,00 µ. στο πεζοδρόµιο της πρόσοψης της 

επιχείρησης µε ελεύθερο χώρο για την διάβαση των πεζών από την πρόσοψη του καταστήµατος 1,60 µ. 

Ανάλογη παραχώρηση να δοθεί στην πρώην επιχείρηση ΦΕΙ∆ΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ εφόσον ζητηθεί.  

 Στο νοτιοδυτικό τµήµα να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος  όσος ο υπάρχον οριοθετηµένος χώρος επί 

της Πλατείας. 

  

Πάρκο πίσω από Ωδείο 

     Τη µη παραχώρηση στο χώρο του υπ’ αρ. ΒΚ 19 δηµόσιου ακίνητου , του οποίου τη χρήση έχει δυνάµει 

συµβάσεως µε το από 7-2-1986 παραχωρητήριο της Κ.Ε.∆. ο ∆ήµος Χανίων µε απαραίτητη προϋπόθεση 

την δηµιουργία χώρου πρασίνου.   

     Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος στη συµβολή των οδών ∆ασκαλογιάννη και Επισκ. Νικηφόρου 

2,00µ. Χ 1,20µ.  στο νότιο πεζοδρόµιο. 

 

Οδός Σαρπιδώνος  
   Να παραµένει  ελεύθερο οδόστρωµα 4,50 µ. για την διέλευση των οχηµάτων ανάγκης και το υπόλοιπο να  

παραχωρηθεί εξίσου και από τις δύο πλευρές.  

 
Οδός Σολωµού και Αποκορώνου 

    Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος στην επιχείρηση (καφενείο) που βρίσκεται στην συµβολή των 

οδών Σολωµού και Αποκορώνου επειδή στο συγκεκριµένο σηµείο δεν παρακωλύεται η κίνηση των πεζών 

δεδοµένου ότι υπάρχει  διαµορφωµένο  πλάτωµα µε φάρδος µεγαλύτερο του απαιτούµενου πεζοδροµίου. 

 Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του 2001 δεν επιτρέπεται η 

παραχώρηση σε όλο το µήκος της οδού Αποκορώνου.  
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Πλατεία 1866 

Σύµφωνα µε την 457/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συµπληρώνεται η απόφαση 192/2010 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ως εξής: Εγκρίνει την παραχώρηση χώρου στην πλατεία 1866, συνολικής επιφάνειας 

139.81 τ.µ. (Ε1=66τ.µ. , Ε2=15 τ.µ., Ε3=14,85 τ.µ., Ε4=43,96 τ.µ.), διότι όπως προβλέπεται από την 

Κυκλοφοριακή Μελέτη πεζοδροµείται το κέντρο της πόλης γύρω από την πλατεία 1866, όπως επίσης από 

επισκέψεις σε άλλες πόλεις και δη ∆ήµου Λάρισας (κεντρική πλατεία ) έχει λειτουργήσει θετικά και έχει 

αναβαθµίσει το κέντρο της πόλης.  

    Επειδή, για να παραχωρηθεί κοιν/στος χώρος για εκµετάλλευση στην Πλατεία θα πρέπει να διαµορφωθεί 

ανάλογα, επειδή, µέχρι σήµερα,  δεν έχει εφαρµοστεί η Κυκλοφοριακή Μελέτη, οι δρόµοι που περικλείουν 

την πλατεία είναι συχνής κυκλοφορίας µε αποτέλεσµα να µην έχει εύκολη πρόσβαση από τα καταστήµατα, 

να µην ισχύσουν οι ανωτέρω αποφάσεις για το έτος 2011. Το θέµα θα επανεξετασθεί.  

 

Πλατεία Σοφοκλή Βενιζέλου (ΑΓΟΡΑ) νότια πλευρά 

    Τη µη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων ή σταντ στα καταστήµατα 

που βρίσκονται στη Νότια πλευρά της πλατείας, όπως ίσχυε µέχρι σήµερα, για λόγους αισθητικής αλλά και 

λόγω κυκλοφοριακού προβλήµατος για τους πεζούς, ύπαρξη  φωτεινών σηµατοδοτών,  παγκακιών και λόγω 

της στενότητας των πεζοδροµίων της οδού Νικ. Πλαστήρα. 

 

   Τη µη παραχώρηση  κοινόχρηστου χώρου στις οδούς  Α. Παπανδρέου, Στρ. Τζανακάκη ,  Χ’’ Μ. Γιάνναρη, 

Κυδωνίας, Σκαλίδη, Ελ. Βενιζέλου, Ηρώων Πολυτεχνείου, ∆ασκαλογιάννη πέραν αυτών που έχουν δοθεί 

στις οδούς που επιτρεπόταν η παραχώρηση σύµφωνα µε τον κανονισµό παραχώρησης ήτοι Κυδωνίας, 

Σκαλίδη και Χ’’ Μ. Γιάνναρη, διότι πρόκειται για τους βασικούς οδικούς άξονες της πόλης και είναι οι πλέον 

πολυσύχναστοι από πεζούς.  

 

   Οι παραχωρούµενοι χώροι θα πρέπει να επαναχαραχθούν ώστε να είναι πιο διακριτή η οριοθέτηση  ώστε 

να µπορεί να γίνεται έλεγχος τήρησης των ορίων. 

 

   Επί των παραχωρούµενων χώρων δεν επιτρέπεται η προβολή των σκιαδίων  να προβάλλεται εκτός της 

οριοθετηµένης γραµµής. 

 

   Τα ανωτέρω ισχύουν µέχρι έκδοσης νεώτερης απόφασης. 

 

     Η απόφαση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Χανίων. 

    

    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 54/2011 

 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ         
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    ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ                                                       ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ  

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΖΑΚΗΣ 

                                                                                          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ  

                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΙ∆ΑΚΗΣ                                                               

                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΑΚΟΣ  
Ακριβές Αντίγραφο                             ΑΡ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ 

   Η  Γραµµατέας 

 

Αννα Ζερβουδάκη                    
 

 

Επακολουθεί µικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση  

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 

περί ∆.Κ.Κ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ  

Ο  κ. Βιρβιδάκης Κυριάκος και η κ. Μυλωνάκη Θεοχαρούλα απείχαν  στο θέµα που αφορά την Ακτή 

Παπανικολή. 

  Στο θέµα της παραχ/σης κοιν/στου χώρου στην επιχείρηση «ΚΩΣΤΑΚΗΣ»  στην οδό Σκρύδλωφ 6 δεν 

συµµετείχε στην συζήτηση ο κ. Ξυνίδης Νικόλαος, λόγω συγγένειας. 

 

   Για το θέµα της παραχώρησης στην οδό Πόρτου αποφασίστηκε η αναβολή της λήψης απόφασης 

προκειµένου να διενεργηθεί, εκ νέου, αυτοψία επειδή υπάρχει και τρίτος ενδιαφερόµενος ο οποίος 

προτίθεται να λειτουργήσει κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 

 

 

1 Για λόγους ίσης µεταχείρισης, να ισχύσει ο  Κανονισµός Παραχώρησης Κοινόχρηστων Χώρων, 

όπως έχει εγκριθεί µε την υπ’ αριθµ. 115/2001 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα, σε όλη την έκταση  του  «Καλλικρατικού» πλέον  ∆ήµου Χανίων και µε τις 

παρακάτω συµπληρώσεις – διευκρινήσεις- διαγραφές: 

          α) Στο άρθρο 1.Α2 «ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» συµπληρώνεται και ο Ν. 3852/10  

   β) Το άρθρο 1.4 «ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ/ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» Η παρ. 2 να συµπληρωθεί µε την προσθήκη ότι 

οι Επιτροπές οριοθέτησης των κοινόχρηστων χώρων θα αποτελούνται και από υπαλλήλους της 
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∆/νσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. Ως εκ τούτου η ανωτέρω παράγραφος του άρθρου 1.4 του Κανονισµού 

Παραχώρησης Κοινόχρηστων Χώρων γίνεται ως εξής: 

   «Η οριοθέτηση του παραχωρούµενου χώρου διενεργείται από αρµόδιες επιτροπές, αποτελούµενες 

από υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της ∆/νσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, όπως θα 

ορίζονται κατ’ έτος  µε απόφαση ∆ηµάρχου, συντασσοµένου ανάλογου πρακτικού οριοθέτησης.» 

γ) ∆ιευκρινίζεται ότι στα σηµεία του Κανονισµού που αναφέρεται η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή πλέον 

νοείται    η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

δ) Στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 2.Α «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ» προστίθεται η παρακάτω 

παράγραφος: 

• Η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσµατα στο πεζοδρόµιο θα εξετάζεται 

κατά περίπτωση και θα δίνεται σε όποια πλευρά η Επιτροπή ∆ιάθεσης Κοινόχρηστων Χώρων 

κρίνει ότι είναι λειτουργικό. Είτε εφαπτόµενα στην πρόσοψη του καταστήµατος είτε στην άκρη 

του πεζοδροµίου προς την πλευρά του οδοστρώµατος. 

ε) Τη διαγραφή του  άρθρου και το σηµείο µε τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» επειδή  

αναφερόταν στον πρώτο χρόνο της εφαρµογής του κανονισµού (2001) 

στ) Τη διαγραφή  της παρ. β) του άρθρου 4.Α «ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» που αναφέρεται σε απαγόρευση οδών της ∆ηµοτικής Ενότητας  

Χανίων επειδή γι’ αυτήν την Ενότητα καθορίζονται παρακάτω οι προϋποθέσεις των 

παραχωρήσεων των κοιν/στων χώρων.   

ζ) Την τροποποίηση το άρθρου 4 παρ. α) Από «Τη µη παραχώρηση κατάληψης κοινόχρηστους 

χώρους στους δρόµους και στα πεζοδρόµια  τα οποία δεν παραµένει ελεύθερος  ικανός χώρος 

(ελάχιστος 1,2µ.) για την ασφαλή διέλευση πεζών και κυρίως αµαξιδίων ΑµΕΑ κ.λ.π» σε « Τη µη  

παραχώρηση κατάληψης κοινόχρηστους χώρους στους πεζόδροµους στους οποίους δεν 

παραµένει ελεύθερος  ικανός χώρος (ελάχιστος 1,60µ.) για την ασφαλή διέλευση πεζών και κυρίως 

αµαξιδίων ΑµΕΑ κ.λ.π» και την τροποποίηση του ίδιου άρθρου παρ. δ’  από «Τη µη παραχώρηση 

κοινόχρηστου χώρου σε πεζοδρόµια πλάτους κάτω των 1,5 µέτρων» σε « Τη µη παραχώρηση 

κοινόχρηστου χώρου σε πεζοδρόµια πλάτους κάτω των 1,5 µέτρων. Για τα πεζοδρόµια πλάτους 

άνω του 1,5 µέτρων  θα πρέπει να παραµένει ελεύθερος ικανός χώρος (ελάχιστο 1,20)  για την 

ασφαλή διέλευση πεζών και κυρίως αµαξιδίων ΑµΕΑ κ.λ.π» 

 

2 Για τη ∆ηµοτική Ενότητα Χανίων, λόγω της ιδιαιτερότητάς της, (ύπαρξη: Παλιάς Πόλης, πληθώρας 

καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος σε όλη την Ενότητας και κυρίως στο κέντρο της πόλης, οδών 

που καθ’ όλο το µήκος τους λειτουργούν καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος,  στενότητας 

πεζοδροµίων  και  αρκετών οδών πολυσύχναστων από πεζούς κυρίως στο κέντρο της πόλης) να γίνεται η 

παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων ως εξής: 

 

        Κουµ Καπί 
       Από την πλευρά της θάλασσας:  να  παραµείνει ελεύθερο το πεζοδρόµιο και να οριοθετηθεί επί του 

ασφαλτικού χώρος για τραπεζοκαθίσµατα µε πλάτος 1,50 µ από το νοητό όριο της Ανατολικής Τάφρου έως 

και την οδό Μακεδονίας, ούτως ώστε να υπάρχει πλάτος 4.50 µέτρων.  Από την οδό Μακεδονίας έως και το 
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Θέατρο Βλησίδη, η παραχώρηση θα γίνεται επί του πεζοδροµίου σε πλάτος τέτοιο ώστε να παραµένει 

χώρος πλάτους 2,00 µ νότια του βόρειου τοιχίου για τη διέλευση των πεζών.  

    Σε όλη την Ακτή Μιαούλη, θα πρέπει να οριοθετηθούν εγκάρσιοι διάδροµοι πλάτους 1,50 µ. σε σηµεία που 

η επιτροπή κρίνει αναγκαία. 

   Την κατάργηση της παραχώρησης στην επέκταση της οδού Σπάρτης. 

   Από την απέναντι πλευρά (επί των προσόψεων των καταστηµάτων): να οριοθετείται χώρος για ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισµάτων µε πλάτος τέτοιο ώστε, να παραµένει ελεύθερος δρόµος πλάτους 4,50 µ  για τα 

οχήµατα έκτακτης ανάγκης. 

 

   Νέα Χώρα (ακτή Παπανικολή)  
   Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων  επί του πεζοδροµίου από την 

πλευρά των καταστηµάτων και επί του οδοστρώµατος από την απέναντι (βόρεια) πλευρά τόσο ώστε να 

παραµένει ελεύθερο οδόστρωµα 4,50 µέτρα για την διέλευση των οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης ή όποιων 

άλλων    θα αποφασίσει η Επιτροπή Κυκλοφοριακών Θεµάτων.  

   Για τις µεµονωµένες περιπτώσεις επί της Ακτής Παπανικολή: 

Α. Για το κατάστηµα που βρίσκεται στην Ακτή Παπανικολή 1 (πρώην ιδιοκτήτης Ζεβελάκης Βασίλειος), 

σύµφωνα µε την απόφαση 378/2006 ∆ηµοτικού Συµβουλίου, είχε παραχωρηθεί χώρος 71,07 τ.µ. σε χώρο 

πρασίνου που βρίσκεται απέναντι από την επιχείρηση για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων. Η άποψή µου 

είναι ότι επειδή ο χώρος αυτός ήταν χώρος πάρκου µε δέντρα και µε έδαφος επικλινή, (ο προηγούµενος 

ιδιοκτήτης είχε τοποθετήσει ξύλινο βάθρο) να µην ενοικιαστεί εφόσον ζητηθεί από κάποια νέα επιχείρηση 

αλλά να διαµορφωθεί σε χώρο πρασίνου όπως αρµόζει στο συγκεκριµένο σηµείο. 

 Β. Για το κατάστηµα στην Ακτή Κανάρη ιδιοκτησίας Μίσεβα Βαλεντίνας να ισχύσουν οι 256/08 και 418/07 

αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου, περί παραχώρησης κοιν/στου χώρου επί του πεζοδροµίου που βρίσκεται 

στην απέναντι πλευρά διαστάσεων 5,00 µ. Χ 1,10 µ. επειδή στο συγκεκριµένο σηµείο το πεζοδρόµιο είναι 

πλάτους 5,00 µ. και η συγκεκριµένη παραχώρηση δεν παρεµποδίζει την διέλευση των πεζών.  

Γ. Για την επιχείρηση του Κωνσταντουδάκη Μανούσου στην Ακτή Παπανικολή 3 να ισχύσει υη υπ’ αριθµ. 

423/08 αποφ. του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί  κατ’ εξαίρεση παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο 

πεζοδρόµιο (εσοχή) στην απέναντι πλευρά του δρόµου διαστάσεων 1,50 µ. Χ 19,00 µ. επειδή λόγω κλίσης 

του οδοστρώµατος δεν δύναται να του παραχωρηθεί χώρος επ’ αυτού.  

 

Παλιά Πόλη  

1.  Οδοί Κονδυλάκη, Θεοτοκοπούλου, Σκρύδλωφ, Μπετόλο και Χατζηµιχάλη Νταλιάνη   να παραχωρηθεί 

κοινόχρηστος χώρος, ισότιµα και από τις δύο πλευρές,  τόσος  ώστε, να παραµένει στο µέσον των 

πεζόδροµων ελεύθερος χώρος πλάτους  3,20µ. και ύψους 3,75µ  για την διέλευση οχηµάτων ανάγκης. 

   Επί της οδού Σκύρδλωφ 6 (κατάστηµα Κωστάκη) παραχωρείται χώρος όσον η πρόσοψη µε πλάτος 2,60µ.  

2.  Οδός ∆ωροθέου Επισκόπου:  Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος πλάτους 2,00 µ. στο µέσον του 

πεζόδροµου και ικανός χώρος επί των προσόψεων, ώστε να παραµένουν εκατέρωθεν 4,00 µέτρα για την 

κίνηση των πεζών.  Εκατέρωθεν των καθιστικών θα παραµένει ελεύθερος χώρος πλάτους 1,50 µ για τους 

διερχόµενους.  
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3.  Σε όλους τους υπόλοιπους δρόµους από όπου επιτρέπεται η διέλευση οχηµάτων να παραχωρείται κατά 

την κρίση της Επιτροπής Οριοθέτησης χώρος τόσος ώστε να διασφαλίζεται η διέλευση.  Στους αµιγείς 

πεζόδροµους, θα παραχωρείται χώρος τόσος ώστε να παραµένει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 1,50 µ. για 

τους πεζούς.   

 

Πλατεία Σοφοκλή Βενιζέλου (ΑΓΟΡΑ)  

 Α.  Στο Νοτιοδυτικό άκρο της κοντά στα όρια µε την πλατεία Χορτατσών 
Β.  Στην πλατεία Μαρκοπούλου 

*  Σηµείωση:  Στη Βόρεια πλευρά του κτιρίου δεν πρέπει να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος λόγω της 

επικινδυνότητας της Βόρειας όψης του µνηµείου. 

 

Πλατεία Σπλάντζιας (Μάχης Κρήτης)  

   Να δοθούν τµήµατα της πλατείας στη Βόρεια πλευρά της (Α) και στη Νότια πλευρά της (Β) µε την 

προϋπόθεση ότι  περιµετρικά στην πλατεία θα υπάρχει διάδροµος πλάτους 2,00 µ. για την κίνηση των 

πεζών.   

 

Πλατεία Ελ. Βενιζέλου (Συντριβάνι) 

1.  Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος µήκους 10,00 µ. εµπρός από τις προσόψεις των καταστηµάτων 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος της πλατείας. Για τα καταστήµατα µη υγειονοµικού ενδιαφέροντος η αντίστοιχη 

παραχώρηση να είναι 4,50 µ.  

2.  Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος στην επιχείρηση Μελισσινός – Ιωσηφίδης µε την επωνυµία 

ΜΟΥΣΕΣ που βρίσκεται στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου 2 και Κανεβάρω 18 σύµφωνα µε τις αποφάσεις 554/06 

και 416/07 ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που έχουν ως εξής: Εγκρίνει την παραχώρηση των παρακάτω 

κοινόχρηστων χώρων, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων στην εταιρεία Μελισσινός Σ. – Ιωσηφίδης Μ. 

Ο.Ε. Α) Επί της προέκτασης του πεζοδροµίου της οδού Κανεβάρο 2 και από την αριστερή πλευρά αυτής, 

κοινόχρηστο χώρο επιφάνειας Ε1= 18,25 τ.µ. Β) Επί της προέκτασης του πεζοδροµίου της οδού Κανεβάρο 

και από την δεξιά πλευρά αυτής, κοινόχρηστο χώρο επιφάνειας Ε2= 35,00 τ.µ. Γ) Επί της πλατείας Ελ. 

Βενιζέλου από την αριστερή πλευρά και σε συνέχεια της προέκτασης του πεζοδροµίου της Κανεβάρο 2, 

κοινόχρηστο χώρο επιφάνειας Ε3= 56,50 τ.µ. συνολικά 109,75 τ.µ. 

 

Πάρκο Κρύο Βρυσάλι  
   Να παραχωρηθεί χώρος υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η κίνηση των πεζών µε διάδροµο 

πλάτους 2,00 µ. από βορρά προς νότο.  (Απαγορεύονται οι κατασκευές, επιτρέπονται µόνο οµπρέλες.) Καθ’ 

όλο το µήκος του πεζόδροµου επί της οδού Πόρτου  από την οδό Μπαλαντίνου έως την οδό Κονδυλάκη 

πρέπει να υπάρχει χώρος διέλευσης πεζών πλάτους 2,00 µέτρων.  

 

Σήφακα 
      Να παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος στο υπερυψωµένο πεζοδρόµιο της οδού Σήφακα µε την 

προϋπόθεση ότι θα µένει ελεύθερος διάδροµος στη µέση πλάτους 1,50 µ για την διέλευση των πεζών. 
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Πλατεία Πατρ.Αθηναγόρα (Μητροπόλη)  
Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος  ως εξής: 

- Για την καφετέρια του ξενοδοχείου ΑΦΟΙ ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. την 

παραχώρηση κοιν/στου χώρου διαστάσεων 5.00µ. Χ του µήκους της προσόψεως 

- Για την επιχ/ση «ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ» την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου διαστάσεων 3.00µ. Χ το 

µήκος της πρόσοψης. 

- Όσο αφορά το κατάστηµα πρώην ιδιοκτησίας Τζωρτζάκη  παραχωρείται χώρος 6.00µ. Χ το µήκος 

της πρόσοψης. 

 

Πεζοδρόµιο της οδού Τσουδερών 
   Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων στην οδό Τσουδερών 65, 

απέναντι από την επιχείρηση του κ. Παύλου Στρατουδάκη, σύµφωνα µε την απόφαση 287/08  ∆.Σ. 

συνολικής επιφάνειας 11,6 µ2. 

 

Οδός Κισσάµου 66 

  Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων,  µόνο εντός του πάρκου, στην 

επιχείρηση του κ. Κατσαρού που ευρίσκεται στην οδό Κισσάµου 66 επιφάνειας 40 τ.µ. και µε την υποχρέωση 

της συντήρησης του πάρκου σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Πρασίνου.  

 
Οδός Καλλινίκου Σαρπάκη 

  Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος   στο κατάστηµα «Καλά Καθούµενα», αν ζητηθεί. όσο το µήκος της 

πλευράς του κτιρίου µε πλάτος 5,50µ.  

   Να παραχωρηθεί κοινόχρηστο χώρος  στο κατάστηµα του κ. Καντέρη Κων/νου όσο η πρόσοψη και πλάτος 

4,40µ. 

   Να παραχωρηθεί κοινόχρηστο χώρος  στο κατάστηµα «ΠΟΠΑΥ» όσο το µήκος της πλευράς του 

καταστήµατος και πλάτος 2,10 µέτρα. 

   Να παραχωρηθεί κοινόχρηστο χώρος  στο κατάστηµα  «Πεζόδροµος» καθ΄ όλο  το µήκος της  πρόσοψης 

αφήνοντας χώρο διέλευσης πεζών πλάτους 3,70 από τη νότια πλευρά της οδού (ζαρτινιέρα), ενώ θα 

παραµένει ελεύθερος διάδροµος 3,50µ. στην επέκταση από την Πλατεία Αθηναγόρα προς την οδό Εισοδίων 

και πέραν τούτου µία σειρά τραπεζοκαθισµάτων πλάτους 1,70µ. ήτοι (1,70 Χ 4, 50) στο ίδιο κατάστηµα επί 

της οδού Εισοδίων καθ’ όλο το µήκος µόνο της πρόσοψης µε πλάτος 2,20   

 

Οδός Χάληδων 64 

   Τη µη παραχώρηση κοιν/στου χώρου για τοποθέτηση τραπ/των ή σταντ, αν ζητηθεί,  στην επιχείρηση του 

κ. Χαράλαµπου Κυπραίου στην οδό Χάληδων 64 στην απέναντι πλευρά (Πλατεία Αθηναγόρα).  

 

   Επί της οδού Χάληδων και από τις δύο πλευρές να ισχύσει ότι ίσχυε µέχρι σήµερα ήτοι: να παραχωρείται 

κοιν/στος χώρο για εµπορεύµατα πλάτους 0,40µ.  
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Για τα σταντ στην οδό Χάληδων (κ. Πασλής) να ισχύσει η υπ’ αριθµ. 514/08 αποφ. του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου  ήτοι: Να παραχωρηθεί κοιν/στος χώρος για τοποθέτηση µίας βιτρίνας διαστάσεων 0,20 Χ 

0,50 για την έκθεση εµπορευµάτων εντός της στοάς και συγκεκριµένα στην είσοδο αυτής, µετά την 

οικοδοµική γραµµή και από την αριστερή της πλευρά (νότιο τµήµα).  

 

   Στο τµήµα εντός της στοάς, από οδό Χάληδων έως Ζαµπελίου, να παραµένει ελεύθερος χώρος για τη 

διέλευση των πεζών πλάτους 1,60µ. 

       

Πλατεία Ελευθερίας 

1.  Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος στη  ΒΑ και Β∆ πλευρά του Κτιρίου της Περιφέρειας, καθώς και 

στην ΒΑ και Β∆ πλευρά της πλατείας ως εξής: 

   Κατάστηµα «ΓΡΗΓΟΡΗΣ» 5,50 χ 9,00, «Capriccoza”  12,00 Χ 10,00, ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ 9,00 χ 10,00 

«ΡΟΥΜΕΛΗ» 9,20 χ 10,50. Οι χώροι αυτοί θα αφήνουν µεταξύ του χώρου διάθεσης και του καταστήµατος, 

διάδροµο πλάτους 2,10. Επίσης οι παραχωρήσεις των καταστηµάτων που βρίσκονται στην βορειοανατολική 

πλευρά της πλατείας να δίδονται σύµφωνα µε την µελέτη της εταιρείας ΑΚΤΕΡ  η οποία εγκρίθηκε µε την 

908/2009 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
2.  Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος που αφορά την επιχείρηση ΣΠΙΤΙΚΟ Α.Ε. και έχει ως εξής:  

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου διαστάσεων 8,00 µ. χ4,00 µ. στο πεζοδρόµιο της πρόσοψης της 

επιχείρησης µε ελεύθερο χώρο για την διάβαση των πεζών από την πρόσοψη του καταστήµατος 1,60 µ. 

Ανάλογη παραχώρηση να δοθεί στην πρώην επιχείρηση ΦΕΙ∆ΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ εφόσον ζητηθεί.  

 Στο νοτιοδυτικό τµήµα να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος  όσος ο υπάρχον οριοθετηµένος χώρος επί 

της Πλατείας. 

  

Πάρκο πίσω από Ωδείο 

     Τη µη παραχώρηση στο χώρο του υπ’ αρ. ΒΚ 19 δηµόσιου ακίνητου , του οποίου τη χρήση έχει δυνάµει 

συµβάσεως µε το από 7-2-1986 παραχωρητήριο της Κ.Ε.∆. ο ∆ήµος Χανίων µε απαραίτητη προϋπόθεση 

την δηµιουργία χώρου πρασίνου.   

     Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος στη συµβολή των οδών ∆ασκαλογιάννη και Επισκ. Νικηφόρου 

2,00µ. Χ 1,20µ.  στο νότιο πεζοδρόµιο. 

 

Οδός Σαρπιδώνος  
   Να παραµένει  ελεύθερο οδόστρωµα 4,50 µ. για την διέλευση των οχηµάτων ανάγκης και το υπόλοιπο να  

παραχωρηθεί εξίσου και από τις δύο πλευρές.  

 
Οδός Σολωµού και Αποκορώνου 

    Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος στην επιχείρηση (καφενείο) που βρίσκεται στην συµβολή των 

οδών Σολωµού και Αποκορώνου επειδή στο συγκεκριµένο σηµείο δεν παρακωλύεται η κίνηση των πεζών 

δεδοµένου ότι υπάρχει  διαµορφωµένο  πλάτωµα µε φάρδος µεγαλύτερο του απαιτούµενου πεζοδροµίου. 

 Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του 2001 δεν επιτρέπεται η 

παραχώρηση σε όλο το µήκος της οδού Αποκορώνου.  
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Πλατεία 1866 

Σύµφωνα µε την 457/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συµπληρώνεται η απόφαση 192/2010 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ως εξής: Εγκρίνει την παραχώρηση χώρου στην πλατεία 1866, συνολικής επιφάνειας 

139.81 τ.µ. (Ε1=66τ.µ. , Ε2=15 τ.µ., Ε3=14,85 τ.µ., Ε4=43,96 τ.µ.), διότι όπως προβλέπεται από την 

Κυκλοφοριακή Μελέτη πεζοδροµείται το κέντρο της πόλης γύρω από την πλατεία 1866, όπως επίσης από 

επισκέψεις σε άλλες πόλεις και δη ∆ήµου Λάρισας (κεντρική πλατεία ) έχει λειτουργήσει θετικά και έχει 

αναβαθµίσει το κέντρο της πόλης.  

    Επειδή, για να παραχωρηθεί κοιν/στος χώρος για εκµετάλλευση στην Πλατεία θα πρέπει να διαµορφωθεί 

ανάλογα, επειδή, µέχρι σήµερα,  δεν έχει εφαρµοστεί η Κυκλοφοριακή Μελέτη, οι δρόµοι που περικλείουν 

την πλατεία είναι συχνής κυκλοφορίας µε αποτέλεσµα να µην έχει εύκολη πρόσβαση από τα καταστήµατα, 

να µην ισχύσουν οι ανωτέρω αποφάσεις για το έτος 2011. Το θέµα θα επανεξετασθεί.  

 

Πλατεία Σοφοκλή Βενιζέλου (ΑΓΟΡΑ) νότια πλευρά 

    Τη µη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων ή σταντ στα καταστήµατα 

που βρίσκονται στη Νότια πλευρά της πλατείας, όπως ίσχυε µέχρι σήµερα, για λόγους αισθητικής αλλά και 

λόγω κυκλοφοριακού προβλήµατος για τους πεζούς, ύπαρξη  φωτεινών σηµατοδοτών,  παγκακιών και λόγω 

της στενότητας των πεζοδροµίων της οδού Νικ. Πλαστήρα. 

 

   Τη µη παραχώρηση  κοινόχρηστου χώρου στις οδούς  Α. Παπανδρέου, Στρ. Τζανακάκη ,  Χ’’ Μ. Γιάνναρη, 

Κυδωνίας, Σκαλίδη, Ελ. Βενιζέλου, Ηρώων Πολυτεχνείου, ∆ασκαλογιάννη πέραν αυτών που έχουν δοθεί 

στις οδούς που επιτρεπόταν η παραχώρηση σύµφωνα µε τον κανονισµό παραχώρησης ήτοι Κυδωνίας, 

Σκαλίδη και Χ’’ Μ. Γιάνναρη, διότι πρόκειται για τους βασικούς οδικούς άξονες της πόλης και είναι οι πλέον 

πολυσύχναστοι από πεζούς.  

 

   Οι παραχωρούµενοι χώροι θα πρέπει να επαναχαραχθούν ώστε να είναι πιο διακριτή η οριοθέτηση  ώστε 

να µπορεί να γίνεται έλεγχος τήρησης των ορίων. 

 

   Επί των παραχωρούµενων χώρων δεν επιτρέπεται η προβολή των σκιαδίων  να προβάλλεται εκτός της 

οριοθετηµένης γραµµής. 

 

   Τα ανωτέρω ισχύουν µέχρι έκδοσης νεώτερης απόφασης. 

 

 

 Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύµφωνα µε το νόµο. 
            Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΧΡΙΣΤΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ - ΤΣΑΦΑΡΗ  ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ 

            ΤΑ ΜΕΛΗ  

1. ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ  16. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 31. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ 
2. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ 17. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 32. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

 23

ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΗ5-13Α



          Αρ. Απόφασης: 514 

3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΜΠΑ∆ΙΩΤΑΚΗΣ  18. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΜΕΣΙ∆ΗΣ 33. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΙ∆ΑΚΗΣ 

4. ΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  19. ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 34. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 

5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ  20. ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ 35. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 

6. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ  21. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ 36. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΑΚΟΣ 

7. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ  22. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ 37. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΕ∆ΑΚΗΣ 

8. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ 23. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ  38. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 

9. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙ∆ΑΚΗΣ  24. ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΝΗΓΟΣ  39. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΜΠΑΣ 

10. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΖΑΚΗΣ 25. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΨΑΚΗΣ  40. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΑΡΙΤΑΚΗ - ΜΑΚΡΑΚΗ 

11. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  26. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ 41. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ 

12. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ  27. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΕ∆ΑΚΗΣ 42. ΧΡΥΣΗ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ - ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ 

13. ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 28. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΥ∆ΑΚΗΣ 43. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΨΑΡΟΥ∆ΑΚΗΣ 

14. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ 29. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ  
15. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ 30. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ  

                             Ακριβές αντίγραφο  

Η  Γραµµατέας 

 
                                                                Γεωργία ∆ρακακάκη 
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