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ΘΕΜΑ: Σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων λαϊκών αγορών ∆ήµου Χανίων. 

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του Νόµου 4497/17 αναφέρεται ότι: 
".... Εντός έξι (6) µηνών από  την έναρξη ισχύος του παρόντος όλοι σι φορείς λειτουργίας 
των λαϊκών αγορών συντάσσουν Κανονισµό  Λειτουργίας και τοπογραφικό  διάγραµµα για 
κάθε λαϊκή  αγορά  που λειτουργεί  στα διοικητικά  τους όρια, στο οποίο απεικονίζονται τα 
όρια που αυτή  καταλαµβάνει, οι Θέσεις που καλύπτουν οι παραγωγοί  και επαγγελµατίες µε 
αριθµ ηση και συνακόλουθα το αντικείµενο εκµετάλλευσης κάθε πάγκου και σι κε νέ  ς 
Θέσεις. Τα εν λόγω διαγράµµατα, εκτός της υποχρέωσης της παραγράφου Ι του άρθρου 
27, τα αποστέλλουν στις Γενικές ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειών". 
Επίσης στην παράγραφο Ι του άρθρου 27 του ίδιου νόµου αναφέρεται ότι: 
"1. Κάθε φορέας λειτουργίας λαϊκής αγοράς φροντίζει για: 

.δ. την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τοπογραφικού  διαγράµµατος κάθε λαϊκής αγοράς, 
που λειτουργεί  στα διοικητικά  του όρια, στο οποίο απεικονίζονται σι Θέσεις και 
αναγράφονται οι πωλητές που τις καταλαµβάνουν, καθώς επίσης και σι κενές Θέσεις  
Στον ∆ήµο µας µε κυλιόµενη επιλογή  χρησιµοποιούνται σι παρακάτω δρόµοι για την 
λειτουργία των λαϊκών αγορών: 

Α. ∆ΕΥΤΕΡΑ 

1. Οδοί  Αντωνίου Γιάνναρη και Βασιλείου Ψυλλάκη, από  την συµβολή  τους µε την 
οδό  Ιωάννη Σφακιανάκη έως την οδό  Κων/νου Μαλινού. 

2. Οδός Γιαµπουδάκη από  την συµβολή  της µε την οδό  Ιωσήφ Χατζηδάκη έως και τη 
συµβολή  της µε την οδό  Αντωνίου Γιάνναρη. 

3. Οδός Γιαµπουδάκη από  τη συµβολή  της µε την οδό  Γ. Χατζηδάκη έως την οδό  
Νεάρχου. 

4. Οδός Κ. Μαλινού  από  τη συµβολή  της µε την οδό  Κ. Μάνου έως την οδό  Νεάρχου. 
5. Οδός Ρενιέρη από  τη συµβολή  της µε την οδό  Ι. Σφακιανάκη έως την οδό  Κ. 

Μαλινού  καθώς επίσης και στην οδό  Γιαµπουδάκη από  τη συµβολή  της µε την οδό  
Ι. Χατζηδάκη έως και την οδό  Γ. Χατζηδάκη. 

6. Οδός Στέφανου Ξανθουδίδου, από  την διασταύρωση της µε την οδό  Ιωάννη 
Σφακιανάκη, έως την διασταύρωσή  της µε την Κωνσταντίνου Μαλινού. Εξαιρείται 
το τµήµα από  τη συµβολή  της οδού  Στέφανου Ξανθουδίδου µε την οδό  
Κωνσταντίνου Γιαµιτουδάκη έως τη συµβολή  της οδού  Στέφανου Ξανθουδίδου µε 
την οδό  Ηγουµένου Γαβριήλ, λόγω ύπαρξης Σχολείου και ΚΑΠΗ. 

7. Οδός Καλλινίκου Κριτοβουλίδου από  τη διασταύρωση της µε την οδό  Ιωάννη 
Σφακιανάκη, έως και τη διασταύρωσή  της µε την οδό  Κ. Μαλινού. 
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Β. ΤΡΙΤΗ 

Οδός Κολοκοτρώνη, τρία (3) µέτρα από  τη συµβολή  της µε την οδό  Αγ ίων 
Αποστόλων έως το τέρµα αυτής καθώς και το τµήµα της επέκταση της προς την 
οδό  Καράίσκάκη εάν χρειαστεί. 

Γ. ΤΕΤΑΡΤΗ 

1. Οδός Νικολάου Σκουλά  από  την συµβολή  µε τις οδούς Παρθενίου Κελαιδή  έως και 
την προέκταση της Νικολάου Σκουλά  µετά  την Κλήµατος. 

2. Οδός Νικολάου Σκουλά  από  την συµβολή  της µε τις οδούς Ζυµβρακάκηδων έως 
και Γ. Ξέπαπα. 

3. Οδός Αναγνώστου Μάντακα από  την συµβολή  της µε τις οδούς Κωνσταντίνου 
Σφακιανάκη έως Μαργουνίου. 

4. Οδός Εφέδρων Πολεµιστών από  την συµβολή  της µε την οδό  Ξέπαπα έως την 
συµβολή  της µε την οδό  Ζυµβρακάκηδων 

5.  
6. Οδός Μαργουνίου, από  τη διασταύρωσή  της µε την οδό  Μάρκου Μπότσαρη, έως 

και τη διασταύρωσή  της µε την οδό  Παχιανών. 
7. Οδός Μανουσογιαννάκηδων, από  την διασταύρωσή  της µε την οδό  Μάρκου 

Μπότσαρη έως την διασταύρωσή  της µε την οδό  Παχιανών. 

∆. ΠΕΜΠΤΗ 

1. Οδός Πατριάρχου Γερασίµου από  την συµβολή  της µε τις οδούς Πειραιώς έως και 
την Αγίου Κωνσταντίνου. 

2. Οδός Πατριάρχου Ίωαννικείου από  τη συµβολή  της µε την οδό  Πειραιώς έως και τη 
συµβολή  της µε την οδό  Πατριάρχη Αθανασίου. 

3. Οδός Ακτή  Κανάρη, 30 µέτρα µετά  τη διασταύρωσή  της µε την οδό  Γερασίµου 
Παρδάλη, έως την διασταύρωσή  της µε την οδό  Κωνσταντίνου Ανθίµου Λελεδάκη. 

Να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον έξη (6) µέτρων εκατέρωθεν των 
άκρων της εισόδου του Κολυµβητηρίου και από  τις δύο πλευρές της Ακτής 
Κανάρη, καθώς και έξη (6) µέτρα ανατολικά  και δυτικά  της συµβολής 
των οδών Ακτή  

Κανάρη και Πατριάρχου Αθανασίου. 
4. Οδός Μονής Γωνιάς, από  τη διασταύρωσή  της µε την οδό  Κισσάµου, έως και τη 

διασταύρωσή  της µε την οδό  Σελίνου. 

Ε. ΣΑΒΒΑΤΟ 

Οδός Μίνωος, από  την διασταύρωσή  της µε την οδό  Νικηφόρου Φωκά, έως την 
διασταύρωσή  της µε την οδό  Επιµενίδου. Επίσης Θα εκτείνεται προσωρινά  στον 
χώρο στάθµευσης της 88π 1υα18 µε είσοδο από  την οδό  Νικηφόρου Φωκά  και το 
σύνεγγυς πλατύ  τµήµα της οδού  Νικηφόρου Επισκόπου. Τµήµα δεκαπέντε (15) 
µέτρων από  την διασταύρωση της οδού  ΜΓνωος µε την οδό  Επιµενίδου Θα 
παραµένει ανοικτό  και από  τις δύο πλευρές. 

Οι διασταυρώσεις Θα παραµένουν ανοιχτές για την ελεύθερη κίνηση των οχηµάτων. 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
Ι. Γραφείο ∆ηµάρχου 
2. Αντιδήµαρχο κ. Κονταξάκη 
3. Αντιδήµαρχο κ. Ξανθουδάκη 

Παρακαλούµε λοιπόν για την σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων των λαϊκών αγορών 
του ∆ήµου Χανίων για την εφαρµογή  του παραπάνω αναφερόµενου νόµου. 
Στον πίνακα που ακολουθεί  φαίνεται ανά  λαϊκή  ο αριθµός των πωλητών που 
δραστηριοποιούνται στην παρούσα φάση. 

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
ΠΩΛΗΤΕΣ (ΓΗΣ ΚΑΙ 
ΘΑΛΛΑΣΑΣ) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
ΠΩΛΗΤΕΣ 
(ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ∆Η) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΕΥΤΕΡΑ 95 31 126 

ΤΡΙΤΗ 84 30 114 

ΤΕΤΑΡΤΗ 110 32 142 

ΠΕΜΠΤΗ 102 32 134 

ΣΑΒΒΑΤΟ 121 32 153 

Η αποτύπωση Θα πρέπει να µας υποδεικνύει την µέγιστη χωρητικότητα για κάθε δρόµο, 
ώστε να µπορούµε να δούµε πόσες κενές Θέσεις µένουν για τοποθέτηση νέων πωλητών. 

Είναι ευνόητο ότι είµαστε στην διάθεση σας για οτιδήποτε απαιτηθεί  για την ολοκλήρωση 
της συγκεκριµένης εργασίας. 
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