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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων σήμερα την 14η
Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 53119/9-11-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του Σώματος, παρόντος του Δημάρχου Χανίων κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΜΒΟΥΚΑ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αγγελάκη Ναυσικά, Αδοντάκης Μανώλης, Αλιφιεράκη-Ανδρουλάκη Ελευθερία, Ανδρεάδης Εμμανουήλ, Αποστολάκη-Σαρικάκη
Γεωργία, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης, Βλαζάκης Νικόλαος, Βουλγαρίδης Μηνάς, Βουτετάκη Αικατερίνη,
Γούλας Λάμπρος, Καζάκος Κυριάκος, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Καραμπινάκης Νικόλαος, Κεμεσίδης Εμμανουήλ, Κοκκινάκη
Μαρία, Κοκοτσάκης Πέτρος, 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, Παπιδάκη Δέσποινα, Περάκης Ιωάννης, Πουλιδάκης Γεώργιος, Ρίζος Σεραφείμ, Σαρρής Ιωάννης, Σκουλάκης
Εμμανουήλ, Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος, Τζήκας Θεόδωρος, Τζινευράκης Μιχαήλ, Τσαπάκος Γεώργιος, Τσιτσιρίδη Ελπίδα,
Φανδριδάκης Κωνσταντίνος, Φιωτάκης Σταύρος, Φοβάκης Μανούσος, Φραγγεδάκης Γεώργιος, Φραγκάκης Εμμανουήλ,
Χατζηδάκη - Μιχαηλάκη Χρυσή.
Απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόμιμα οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Αποστολάκη-Σαρικάκη Γεωργία, Αρχοντάκης Γεώργιος,
Καραμπινάκης Νικόλαος, Κοτζαμιχάλης Μιχαήλ, Κουκλάκης Γεώργιος, Λειψάκης Δημήτριος, Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Παπαδάκης
Δημήτριος, Ρίζος Σεραφείμ, Σκουλάκης Εμμανουήλ, Τζήκας Θεόδωρος, Τζινευράκης Μιχαήλ, Τσαπάκος Γεώργιος, Φανδριδάκης
Κωνσταντίνος, Φοβάκης Μανούσος, Φραγγεδάκης Γεώργιος και Χατζηδάκη - Μιχαηλάκη Χρυσή.
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. Περιβολίων Μιχαηλίδης
Πέτρος, 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. Βαρυπέτρου Πατρικάκη-Κουλιεράκη Κασσιανή και
Θερίσου Φυτουράκης Αθανάσιος.
Οι παραπάνω Πρόεδροι ψήφισαν θετικά για τα θέματα που τους αφορούν.
Μετά τη λήψη της 746/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Βουλγαρίδης Μηνάς, μετά την 747/2018 προσήλθε ο κ. Περάκης Ιωάννης,
μετά την 748/2018 αποχώρησαν οι κ.κ. Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Κουρούσης Χαράλαμπος και προσήλθε η κ. Βουτετάκη
Αικατερίνη. Mετά την 756/2018 αποχώρησαν οι κ.κ. Αγγελάκη Ναυσικά, Φραγκάκης Εμμανουήλ, ενώ μετά την 763/2018
αποχώρησαν οι κ.κ. Βουλγαρίδης Μηνάς, Παπαδογιάννης Αριστείδης.
Η υπ΄αριθμ. 746/2018 απόφαση συζητήθηκε ομόφωνα εκτός ημερήσιας διάταξης.

...................................................................................................................................................................
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 768
Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα το ακόλουθο υπ’ αριθμ. 46946/12-11-2018
έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 89/2018
απόφαση επιτροπής ποιότητας ζωής και κατ’ επέκταση της 586/2018 απόφασης ΔΣ περί
κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών και έχει ως εξής:
Σας διαβιβάζουμε την 128/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Τροποποίηση
της υπ’ αριθμ. 89/2018 απόφαση επιτροπής ποιότητας ζωής και κατ’ επέκταση της 586/2018
απόφασης ΔΣ περί κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών» και σας παρακαλούμε για την λήψη της
σχετικής απόφασης από το συμβούλιο σας.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 14ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Χανίων
ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 89/2018 ΑΠΟΦ. Ε.Π.Ζ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.
586/2018 ΑΠΟΦ.Δ.Σ ΠΕΡΙ “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ”
Στα Χανιά, σήμερα 7 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 51702/2-112018 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 παρόντα εξι (6) μέλη
απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόμιμα Αλιφιεράκη Ελευθερία, Περάκης Ιωάννης, Λειψάκης Δημήτρης,
Γεώργιος Σχοινοπλοκάκης, Γεώργιος Τσαπάκος, Γεώργιος Φραγγεδάκης και παρόντος του α’
αναπληρωματικού κ. Μαράκη Ι. ως αναφέρονται παρακάτω, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίας:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Γεωργία Σαρικάκη- Αποστολάκη
Μηνάς Βουλγαρίδης
Γεώργιος Ξανθουδάκης
Νικ. Καραμπινάκης
Αντ-Ι. Βαρδάκης
Ιωάννης Μαράκης

Πρόεδρος
Ιωάννης Περάκης
Δημ. Λειψάκης
Γεώργιος Τσαπάκος
Γεώργιος Σχοινοπλοκάκης
Ελευθερία Αλιφιεράκη
Γεώργιος Φραγγεδάκης
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα κ. Αννα Ζερβουδάκη υπάλληλο Δήμου Χανίων.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την, εντός ημερήσιας διάταξης, υπ' αριθμ. Πρωτ.
46946/10-10-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που έχει ως εξής:
Α) Σας αποστέλλουμε συνημμένα την με αρ. πρωτ. 44386/2018 εισήγηση μας προς τις Δημοτικές
Κοινότητες Χανίων και Νεροκούρου αντίστοιχα καθώς και τις 55 & 7/2018 αποφάσεις τους αντίστοιχα οι
οποίες αφορούν την τροποποίηση της απόφασης Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου
Χανίων που είχε εγκριθεί με την 586/2018 απόφαση του Δ.Σ.
Επίσης στην παρ. 1 δ περ. δ1 και στην παρ. 2 του άρθρου 79 του ν.3463/06 αναφέρεται ότι:
“1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: .....
.... δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις:
δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων,
παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων....”
“2. ...Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο η
δημαρχιακή επιτροπή. Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού
διαμερίσματος ή οικισμού, η δημαρχιακή επιτροπή διαμορφώνει την εισήγησή της, μετά από γνώμη του
οικείου τοπικού συμβουλίου......”
Με το άρθρο 73 παρ.1B του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο,
το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ..
Παρακαλούμε λοιπόν να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Κανονισμού Λαϊκών
Αγορών του Δήμου Χανίων.
Β) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
Αριθ. Αποφ. 55/2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 11/2018 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων του Δήμου
Χανίων
ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου
Χανίων
Στα Χανιά, σήμερα, 26/09/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας
Χανίων του Δήμου Χανίων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Χανίων του Δήμου Χανίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 43576/21-09-2018 πρόσκληση της
Προέδρου κ. Αθανασάκη Ειρήνης, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο
88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έντεκα (11) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
3. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΘΑ
4. ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗ – ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΘΗΡΕΣΙΑ
7. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ – ΠΕΝΤΑΡΗ ΣΟΦΙΑ
8. ΛΑΪΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΜΑΡΙΑ
9. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΩ
10.ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11.ΤΖΕΪΡΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

1.
2.
3.
4.

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΒΑΓΙΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΣΓΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΑΡΑ – ΣΑΡΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Αγγελική Πετράτου, υπάλληλο του Δήμου Χανίων, (Απόφ. Δημάρχου:
618/2017)
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Κονταξάκης, ο Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων
Χανίων κ. Σπιταδάκης Ξενοφών και ο Έφορος Προσκόπων Δυτικής Κρήτης κ. Σκουλουδάκης Μανώλης.
Αριθ.Αποφ. 55/2018
Η Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Σώμα τις υπ. αριθμ. Πρωτ. 44386/26-9-2018 & 44467/26-9-2018 εισηγήσεις
του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής
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Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων, που αφορούν <Γνωμοδότηση για την τροποποίηση του κανονισμού
λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Χανίων> & <Γνωμοδότηση για την τροποποίηση της χωροθέτησης των
Λαϊκών Αγορών του Δήμου Χανίων>. Ρωτήθηκε το Σώμα εάν συμφωνεί να συζητηθεί το θέμα προ
ημερησίας διάταξης και τα Μέλη εξέφρασαν σύμφωνη γνώμη.
Στη συνέχεια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων προχώρησε στην εξέταση του 1ου θέματος
εκτός ημερήσιας διάταξης και εισάγονται και ανακοινώνονται από την κ. Πρόεδρο προς το Σώμα, οι υπ.
αριθμ. Πρωτ. 44386/26-9-2018 & 44467/26-9-2018 εισηγήσεις του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης
Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων, που έχουν
ως εξής :
Εισήγηση υπ αρ. πρωτ. 44386/26-9-2018
< ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Χανίων.
ΣΧΕΤ.: Η υπ. αρ. 586/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων
Με την παραπάνω σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας των
Λαϊκών Αγορών του Δήμου Χανίων.
Προτείνεται να τροποποιηθεί η ενότητα Α του άρθρου 4 ως εξής:
ΕΙΝΑΙ:
“Α. ΩΡΑΡΙΟ
Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών.
Οι ώρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών, καθορίζονται ως εξής:
Η προσέλευση των πωλητών (παραγωγών-επαγγελματιών) στους χώρους της λαϊκής αγοράς
προκειμένου να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, να μεταφέρουν πάγκους και
εμπορεύματα επιτρέπεται να γίνει από 06:00 έως 07:30. Πριν τις 06:00 απαγορεύεται οποιαδήποτε
δραστηριότητα προετοιμασίας και πώλησης. Μετά τις 07:30 δεν επιτρέπεται να εισέρχεται κανένα
αυτοκίνητο στους χώρους της λαϊκής.
Το ωράριο πώλησης των εμπορευμάτων καθορίζεται από 07:30 έως 14:30.
Τις ώρες από 14:30 έως 15:00 υποχρεούται να μαζέψουν τους πάγκους τους και τα εμπορεύματά τους και
να αποχωρήσουν. Το αργότερο στις 15:00 θα πρέπει να έχουν αποχωρήσει όλοι από την λαϊκή
(εξαιρούνται οι λαϊκές της οδού Μίνωος και της ακτής Κανάρη στις οποίες η αποχώρηση από την λαϊκή θα
γίνεται το αργότερο ως τις 15:30).
Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων /μοτοποδηλάτων/μοτοσυκλετών στο χώρο
της λαϊκής αγοράς την ημέρα της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των
πωλητών, εξαιρουμένων όσων η νομοθεσία ορίζει.
Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχημάτων, θα μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στους χώρους
που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς από το προηγούμενο βράδυ. Για το σκοπό αυτό θα
εγκατασταθούν προειδοποιητικές πινακίδες στο χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.”
ΠΡΟΤΑΣΗ:
“Α. ΩΡΑΡΙΟ
.....Το ωράριο πώλησης των εμπορευμάτων καθορίζεται ως εξής:
Κατά την θερινή περίοδο η οποία λογίζεται το χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου έως την 30η Σεπτεμβρίου
από 07:30 έως 14:30.
Τις ώρες από 14:30 έως 15:00 υποχρεούται να μαζέψουν τους πάγκους τους και τα εμπορεύματά τους και
να αποχωρήσουν. Το αργότερο στις 15:00 θα πρέπει να έχουν αποχωρήσει όλοι από την λαϊκή
(εξαιρούνται οι λαϊκές της οδού Μίνωος και της ακτής Κανάρη στις οποίες η αποχώρηση από την λαϊκή θα
γίνεται το αργότερο ως τις 15:30).
Κατά την χειμερινή περίοδο η οποία λογίζεται το χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως την 31η Μαρτίου
από 07:30 έως 15:30.
Τις ώρες από 15:00 έως 15:30 υποχρεούται να μαζέψουν τους πάγκους τους και τα εμπορεύματά τους και
να αποχωρήσουν. Το αργότερο στις 15:30 θα πρέπει να έχουν αποχωρήσει όλοι από την λαϊκή. ....”
Τα υπόλοιπα παραμένουν ως έχουν.
Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά.>>
Εισήγηση υπ αρ. πρωτ. 44386/26-9-2018
< ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για την τροποποίηση της χωροθέτηση των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Χανίων.
ΣΧΕΤ.: Η υπ. αρ. 209/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων
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ΑΔΑ: 6ΛΓΤΩΗ5-86Ε
Αρ. Απόφασης: 768
Με την παραπάνω σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η χωροθέτηση/ μετακίνηση
λαϊκών αγορών του Δήμου Χανίων για το χρονικό διάστημα από 01/04/2018 έως 31/03/2019.
Προτείνεται να τροποποιηθεί η χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης ως εξής:
ΕΙΝΑΙ:
“ για τη Λαϊκή αγορά Τετάρτης:
Η λαϊκή αγορά της Τετάρτης να χωροθετείται:
Από 01/04/2018 έως 30/09/2019 στην οδό Αναγνώστου Μάντακα από την συμβολή της με τις οδούς
Κωνσταντίνου Σφακιανάκη έως Μαργουνίου.
Οι διασταυρώσεις της οδού Αναγνώστου Μάντακα με τις οδούς Ζυμβρακάκηδων, Παρθενίου Κελαιδή και
Μανουσογιαννάκηδων θα παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων.
Από 01/10/2018 έως 31/03/2019 στην οδό Νικολάου Σκουλά από την συμβολή με τις οδούς Παρθενίου
Κελαιδή έως και την οδό Κλήματος εξαιρουμένου μέρους του τμήματος μεταξύ των οδών Μαργουνίου και
Μανουσογιαννάκηδων που λειτουργούν τα συνεργεία.
Οι διασταυρώσεις θα παραμείνουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων.”
ΠΡΟΤΑΣΗ:
“ για τη Λαϊκή αγορά Τετάρτης:
Η λαϊκή αγορά της Τετάρτης να χωροθετείται:
Από 01/04/2018 έως 30/09/2019 στην οδό Αναγνώστου Μάντακα από την συμβολή της με τις οδούς
Κωνσταντίνου Σφακιανάκη έως Μαργουνίου.
Οι διασταυρώσεις της οδού Αναγνώστου Μάντακα με τις οδούς Ζυμβρακάκηδων, Παρθενίου Κελαιδή και
Μανουσογιαννάκηδων θα παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων.
Από την λήψη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου έως 30/09/2019 στην οδό Νικολάου Σκουλά από
την συμβολή με τις οδούς Παρθενίου Κελαιδή έως και την προέκταση της Νικολάου Σκουλά με την
Κλήματος.
Το τετράγωνο μεταξύ Μανουσογιαννάκηδων και Μαργουνίου θα παραμείνει ελεύθερο.
Ένα τμήμα των εμπόρων θα μπει μεταξύ Κελαιδή έως Μανουσογιαννάκηδων, επί Σκουλά.
Οι παραγωγοί επί της Σκουλά από Μαργουνίου έως και την οδό Κλήματος.
Και ένα μέρος εμπόρων θα πάει στην πρoέκταση της Νικολάου Σκουλά μετά την οδό Κλήματος.
Οι διασταυρώσεις θα παραμείνουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων.”
Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά.>
Η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Κονταξάκη, ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα
σχετικά με τις ανωτέρω προτάσεις – εισηγήσεις και εξέφρασε την άποψη σχετικά με την 1η εισήγηση ότι :
<το ωράριο των λαϊκών αγορών θα πρέπει να παραταθεί κατά την χειμερινή περίοδο η οποία λογίζεται το
χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως την 31η Μαρτίου από 07:30 έως 15:30.
Τις ώρες από 15:00 έως 15:30 υποχρεούται να μαζέψουν τους πάγκους τους και τα εμπορεύματά τους και
να αποχωρήσουν. Το αργότερο στις 15:30 θα πρέπει να έχουν αποχωρήσει όλοι από την λαϊκή>
Τέθηκαν ερωτήσεις από την Πρόεδρο και τα Μέλη του Συμβουλίου κ.κ. Τζεϊράνη Κυριάκο, Σταγάκη
Ιωάννη, Λαϊνάκη Χαρίκλεια - Μαρία, Κατσιφαράκη Θηρεσία οι οποίοι είπαν <ότι το ωράριο στην τωρινή του
μορφή δεν τηρείται>
Κατόπιν ο Αντιδήμαρχος κ. Κονταξάκης ενημέρωσε το Σώμα σχετικά με την 2η εισήγηση : < για τη Λαϊκή
αγορά Τετάρτης:
Η λαϊκή αγορά της Τετάρτης να παραμείνει για έναν ακόμη μήνα ως έχει και στη συνέχεια χωροθετείται:
Από 01/04/2018 έως 30/09/2019 στην οδό Αναγνώστου Μάντακα από την συμβολή της με τις οδούς
Κωνσταντίνου Σφακιανάκη έως Μαργουνίου.
Οι διασταυρώσεις της οδού Αναγνώστου Μάντακα με τις οδούς Ζυμβρακάκηδων, Παρθενίου Κελαιδή και
Μανουσογιαννάκηδων θα παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων.
Από την λήψη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου έως 30/09/2019 στην οδό Νικολάου Σκουλά από
την συμβολή με τις οδούς Παρθενίου Κελαιδή έως και την προέκταση της Νικολάου Σκουλά με την
Κλήματος.
Το τετράγωνο μεταξύ Μανουσογιαννάκηδων και Μαργουνίου θα παραμείνει ελεύθερο.
Ένα τμήμα των εμπόρων θα μπει μεταξύ Κελαιδή έως Μανουσογιαννάκηδων, επί Σκουλά.
Οι παραγωγοί επί της Σκουλά από Μαργουνίου έως και την οδό Κλήματος.
Και ένα μέρος εμπόρων θα πάει στην πρoέκταση της Νικολάου Σκουλά μετά την οδό Κλήματος.
Οι διασταυρώσεις θα παραμείνουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων>
Επακολούθησε μικρή συζήτηση μεταξύ των Μελών, όπου η κα Λαϊνάκη εξέφρασε την άποψη ότι δε
συμφωνεί με την εισήγηση.
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ΑΔΑ: 6ΛΓΤΩΗ5-86Ε
Αρ. Απόφασης: 768
Τα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, αφού λάβουν υπόψιν τους τα ανωτέρω,
καλούνται να αποφασίσουν σχετικά.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
Αφού άκουσε τα παραπάνω, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δεν συμφωνεί και ως εκ τούτου δεν αποδέχεται τις υπ’ αριθμ. Πρωτ. 44386/26-9-2018 & 44467/26-9-2018
εισηγήσεις του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων, που αφορούν <Γνωμοδότηση για την τροποποίηση του
κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Χανίων> & <Γνωμοδότηση για την τροποποίηση της
χωροθέτησης των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Χανίων>.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα απόφαση από το πρακτικό και πήρε τον αριθμό 55
Γ) Η υπ’αριθμ. 7/2018 απόφ. της Δημοτικής Κοινότητας Νεροκούρου με την οποία αποφασίζουν
ομόφωνα περί της τροποποίησης της ενότητας Α του άρθρου 4 ως προς το ωράριο λειτουργίας του
κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών του Δήμου Χανίων.
Κατά τη συζήτηση του θέματος παραβρέθηκε ο Δ/ντης της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κ.
Μιχάλης Χατζηκυριάκος
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι Πρόεδροι των Σωματείων των Λαϊκών Αγορών κ.κ. Καψωμενάκης και
Μαρκουλάκης, ο Διοικητής Α΄ Πυροσβεστικού Σταθμού Χανίων κ. Αντώνης Πρωτοπαπαδάκης, ο
Αναπληρωτής Διοικητής Αστ/κής Δ/νσης Χανίων κ. Χαρίτος, ο αστυνομικός κ. Ιωάννης Μηλιώνης, ο κ.
Κυριακόπουλος Ηλίας ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Χανίων καθώς και η Μαρία Βλαχάκη από το
τμήμα Ελέγχου του Δήμου Χανίων.
Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν με το υπ' αριθμ. 52258/6-11-18 έγγραφό – πρόσκληση μας οι
κάτωθι:
Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Χανίων τμ. Εμπορίου, Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χανίων,
Εμπορικός Σύλλογος Χανίων
Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη της τα άρθρα 73 του Ν. 3852/10 , την υπ’αριθμ. 55/2018 αποφ. Δημοτικής
Κοινότητας Χανίων και την υπ’αριθμ. 7/2018 αποφ. Δημοτικής Κοινότητας Νεροκούρου η οποία
γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του Άρθρου 4.Α του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου
Χανίων”
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
απέχοντος του κ. Γεωργίου Ξανθουδάκη
ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Την τροποποίηση της υπ’αριθμ. 89/2018 αποφ. Ε.Π.Ζ και κατ΄ επέκταση της υπ’αριθμ. 586/2018
αποφ.Δ.Σ περί “κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών” και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 της Α ενότητας
“ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ( ωράριο πώλησης των εμπορευμάτων) ως εξής :
Άρθρο 4
ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Α. ΩΡΑΡΙΟ
Το ωράριο πώλησης των εμπορευμάτων καθορίζεται ως εξής:
Κατά την θερινή περίοδο, η οποία λογίζεται το χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου έως την 30η
Σεπτεμβρίου, από 07:30 έως 14:30.
Τις ώρες από 14:30 έως 15:00 υποχρεούται να μαζέψουν τους πάγκους τους και τα εμπορεύματά τους και
να αποχωρήσουν.
Το αργότερο στις 15:00 θα πρέπει να έχουν αποχωρήσει όλοι από την λαϊκή (εξαιρούνται οι λαϊκές της
οδού Μίνωος και της ακτής Κανάρη στις οποίες η αποχώρηση από την λαϊκή θα γίνεται το αργότερο ως τις
15:30).
Κατά την χειμερινή περίοδο, η οποία λογίζεται το χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως την 31η
Μαρτίου, από 07:30 έως 15:30.
Τις ώρες από 15:00 έως 15:30 υποχρεούται να μαζέψουν τους πάγκους τους και τα εμπορεύματά τους και
να αποχωρήσουν. Το αργότερο στις 15:30 θα πρέπει να έχουν αποχωρήσει όλοι από την λαϊκή. ....”
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθμ. 89/2018 αποφ. Ε.Π.Ζ και κατ΄ επέκταση η υπ’αριθμ. 586/2018
αποφ.Δ.Σ περί “Κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών”.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 128 /2018

5

ΑΔΑ: 6ΛΓΤΩΗ5-86Ε
Αρ. Απόφασης: 768
Επακολουθεί μικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’αριθμ. 89/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
κατ΄ επέκταση της υπ’αριθμ. 586/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί “κανονισμού
λειτουργίας λαϊκών αγορών” και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 της Α ενότητας “ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ( ωράριο πώλησης των εμπορευμάτων) ως εξής :
Άρθρο 4
ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Α. ΩΡΑΡΙΟ
Το ωράριο πώλησης των εμπορευμάτων καθορίζεται ως εξής:
Κατά την θερινή περίοδο, η οποία λογίζεται το χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου έως την 30η
Σεπτεμβρίου, από 07:30 έως 14:30.
Τις ώρες από 14:30 έως 15:00 υποχρεούται να μαζέψουν τους πάγκους τους και τα εμπορεύματά
τους και να αποχωρήσουν.
Το αργότερο στις 15:00 θα πρέπει να έχουν αποχωρήσει όλοι από την λαϊκή (εξαιρούνται οι λαϊκές
της οδού Μίνωος και της ακτής Κανάρη στις οποίες η αποχώρηση από την λαϊκή θα γίνεται το
αργότερο ως τις 15:30).
Κατά την χειμερινή περίοδο, η οποία λογίζεται το χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως την 31η
Μαρτίου, από 07:30 έως 15:30.
Τις ώρες από 15:00 έως 15:30 υποχρεούται να μαζέψουν τους πάγκους τους και τα εμπορεύματά
τους και να αποχωρήσουν. Το αργότερο στις 15:30 θα πρέπει να έχουν αποχωρήσει όλοι από την
λαϊκή.”
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθμ. 89/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατ΄
επέκταση η υπ’αριθμ. 586/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί “Κανονισμού λειτουργίας
λαϊκών αγορών”.
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΔΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ
2. ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ-ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
3. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
5. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
9. ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
10. ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
11. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
12. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
14. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
15. ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
16. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

17. ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
18. ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
20. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24. ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
25. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ
26. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
27. ΠΑΙΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
29. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
30. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
31. ΠΑΠΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
32. ΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Γραμματέας
Δρακακάκη Γεωργία
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33. ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
34. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
35. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
36. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
37. ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
38. ΤΖΗΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
39. ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
40. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
41. ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ
42. ΦΑΝΔΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
43. ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
44. ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
45. ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
46. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
47. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ

