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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων σήμερα την 29η Ιουλίου 

2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36513/24-7-2020 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου του Σώματος, παρόντος του Δημάρχου Χανίων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗ. 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Αγγελάκη Ναυσικά, Αλόγλου Αναστάσιος (Τάσος), Αποστολάκη Νίκη, Αποστολάκης Σπυρίδων, Αρχοντάκης Γρηγόριος, 

Αρχοντάκης Νικόλαος, Βαλυράκης Στυλιανός, Βάμβουκας Αναστάσιος, Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης, Βλαζάκης Νικόλαος, 

Βουρλάκης Νικόλαος, Γεωργακάκης Γεώργιος, Γιακουμογιαννάκης Μύρων, Γιαννακάκης Ιωάννης, Γούλας Λάμπρος, Δαμιανάκης 

Ευτύχιος, Δρακάκης Πέτρος, Ζερβουδάκη Ελένη, Καλογριδάκης Μιχαήλ, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Κεμεσίδης Εμμανουήλ, 

Κοκοτσάκης Πέτρος, Κουκουβιτάκης Γεώργιος, Κουρούσης Χαράλαμπος, Κουτράκης Ιωάννης, Λειψάκης Δημήτριος, Λιβάνιος 

Βασίλειος, Λουτσέτης Χαράλαμπος, Μαράκης Ιωάννης, Μιχαηλάκης Στυλιανός, Νικηφοράκης Ιωάννης, Ξανθουδάκης Γεώργιος, 

Παπαδογιάννης Αριστείδης, Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος, Ρίζος Σεραφείμ, Σαρρής Ιωάννης, Σημαντηράκης Ιωάννης, 

Σπυριδάκης Ιωάννης, Σφυράκης Ιωάννης, Τελεμένης Βαϊτσης (Βάνος), Τζίκας Θεόδωρος, Τσαπάκος Γεώργιος, Τσουπάκης 

Μιχαήλ, Φραγκάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Φραγκάκης Ιωάννης, Χαζιράκης Νικόλαος, Χατζάκης Ιωάννης, Χατζηδάκη - 

Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψαρουδάκης Νεκτάριος. 
Απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόμιμα οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Αγγελάκη Ναυσικά, Αρχοντάκης Νικόλαος, Βουρλάκης Νικόλαος, 

Δρακάκης Πέτρος, Λειψάκης Δημήτριος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Ρίζος Σεραφείμ, Σφυράκης Ιωάννης, Τζίκας Θεόδωρος και 

Τσαπάκος Γεώργιος. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα - πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Δρακακάκη.  
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, ήταν παρόντες οι κ.κ. Αγίας Μαρίνας Σοϊλεντάκης Αριστείδης, 

Γαλατά Κατσιφαράκης Ιωάννης-Ηλίας, Μουρνιών Σχοινάς Μιχαήλ, Περιβολίων Μιχαηλίδης Πέτρος, Σούδας Κλωθάκης Δημήτριος, 

Σταλού Δασκαλάκης Πολυχρόνης και Θερίσου Φυτουράκη Σοφία.  
Οι παραπάνω Πρόεδροι ψήφισαν θετικά για τα θέματα που τους αφορούν. 
Μετά την 368/2020 απόφαση αποχώρησαν οι κ.κ. Αποστολάκη Νίκη, Αρχοντάκης Γρηγόριος, Βλαζάκης Νικόλαος, Κουκουβιτάκης 

Γεώργιος, Μαράκης Ιωάννης, Φραγκάκης Εμμανουήλ, Χατζηδάκη - Μιχαηλάκη Χρυσή, μετά την 370/2020 αποχώρησε ο κ. 

Σπυριδάκης Ιωάννης, κατά τη συζήτηση της 371/2020 αποχώρησαν οι κ.κ. Βαλυράκης Στυλιανός, Γούλας Λάμπρος, Τελεμένης 

Βαϊτσης, Ψαρουδάκης Νεκτάριος, μετά την 376/2020 αποχώρησε ο κ. Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, μετά την 378/2020 απόφαση 

αποχώρησαν οι κ.κ. Αποστολάκης Σπυρίδων, Κεμεσίδης Εμμανουήλ, Κοκοτσάκης Πέτρος και μετά την 385/2020 αποχώρησαν οι 

κ.κ. Γεωργακάκης Γεώργιος, Κουτράκης Ιωάννης, Λιβάνιος Βασίλειος, Μιχαηλάκης Στυλιανός, Χατζάκης Ιωάννης. 

Η υπ’ αριθμ. 371/2020 απόφαση που αφορούσε το 17ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η υπ’ αριθμ. 372/2020 απόφαση που 

αφορούσε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και η υπ’ αριθμ. 373/2020 απόφαση που αφορούσε το 7ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης προτάχθηκαν ομόφωνα να συζητηθούν ως 3ο, 4ο, και 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αντίστοιχα. 
Η υπ’ αριθμ. 368/2020 απόφαση συζητήθηκε ομόφωνα εκτός ημερήσιας διάταξης. 

................................................................................................................................................................ 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 379 

Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα το ακόλουθο υπ’ αριθμ. 36682/27-7-2020 

έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά Μετακινήσεις - χωροθετήσεις Λαϊκής 

Αγοράς Δήμου Χανίων  και έχει ως εξής: 
 
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 85/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα : 

«Μετακινήσεις - χωροθετήσεις Λαϊκής Αγοράς Δήμου Χανίων» και παρακαλούμε για τη λήψη της 
σχετικής απόφασης του συμβουλίου σας. 

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

 

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ -ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΕΙΣ  ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 
Στα Χανιά, σήμερα την 24η Ιουλίου   2020, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  09.00 η  Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα κεκλεισμένων των θυρών (σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 Ν. 3852/2010, άρθρου 10 παρ. 1 ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020, 
αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγγράφου Υπουργείου Εσωτερικών και αρ. 40/20930/31-03-2020 Εγκυκλίου 
Υπ. Εσωτερικών) ύστερα από την υπ’ αριθμ. 35085/20-07-2020 πρόσκληση του προέδρου που 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του 
Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 
του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019. 
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα έντεκα (11) μέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρόντες ήταν οι κ.κ. : Βαρδάκης Αντώνης-Ιωάννης,  Τσουπάκης Μιχαήλ, 
Νικηφοράκης Ιωάννης, Γιαννακάκης Ιωάννης και η κ. Αγγελάκη Ναυσικά  
   Κατά την έναρξη  της συνεδρίασης  διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) 
μελών βρέθηκαν παρόντα τα ανωτέρω έξι (06) μέλη, απόντων των κ.κ.  Τζίκα Θεοδώρου, Ιωάννη 
Σημαντηράκη, Γεωργίου Κουκουβιτάκη, Νεκτάριου Ψαρουδάκη και Στυλιανού Βαλυράκη ήτοι: 
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         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

Νικόλαος Χαζιράκης     Πρόεδρος                       Ιωάννης Σημαντηράκης                                                              

Αντ-Ι. Βαρδάκης                                                                  Θεόδωρος  Τζίκας 

Ιωάννης Γιαννακάκης                                                          Γεώργιος Κουκουβιτάκης 

Μιχαήλ Τσουπάκης                                                             Νεκτάριος Ψαρουδάκης 

Ιωάννης Νικηφοράκης                                                        Στυλιανός Βαλυράκης 

Ναυσικά Αγγελάκη 

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, δεν συμμετείχε κανείς. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα κ. Αννα Ζερβουδάκη  υπάλληλο Δήμου Χανίων. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής  
α) το, εντός ημερήσιας διάταξης υπ' αριθμ.  34746/20-07-2020 ορθή επανάληψη διαβιβαστικό της Δ/νσης 
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης   που έχει ως εξής:    

ΘΕΜΑ: Μετακινήσεις / χωροθετήσεις της λαϊκής αγοράς του Δήμου Χανίων 
 
Σας αποστέλλουμε συνημμένα έγγραφα που αφορούν τις μετακινήσεις / χωροθετήσεις της λαϊκής αγοράς 
του Δήμου Χανίων και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας. 

Συνημμένα: 
Η με αρ. 42/2020 απόφαση της Κοινότητας Χανίων. 
Η με αρ. 9/2020 απόφαση της Κοινότητας Νεροκούρου. 
Η με αρ. 3/2020 απόφαση της Επιτροπής Χωροθέτησης Λαϊκής Αγοράς. 
Τα με αρ. πρ. 31419/31428/31432/03-07-2020  έγγραφά μας προς τις Κοινότητες Χανίων,  Νεροκούρου 
και Αγίας Μαρίνας.      
β) το, εντός   ημερήσιας διάταξης υπ' αριθμ.  11641/09-03-2020  διαβιβαστικό της Δημοτικής  Κοινότητας 
Χανίων  που έχει ως εξής:    
 

ΘΕΜΑ: Απόφαση 42/2020 της κοινότητας Χανίων με θέμα: λήψη  απόφασης για την τροποποίηση 

της 15/2020 απόφασης κοινότητας Χανίων. 

Σχετ: Το υπ’αριθμ. 31419/03-07-2020 έγγραφο της Επιτροπής χωροθέτησης Λαϊκών Αγορών  
 
Σας αποστέλλουμε την 42/2020 απόφαση της κοινότητας Χανίων, που αφορά στο αντικείμενο του θέματος 
και παρακαλούμε για τις ενέργειες της αρμοδιότητάς σας  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ  

                                                                                                                       Αριθ.Αποφ. 42/2020 

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 13/2020 της τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Χανίων  του Δήμου Χανίων 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄αρ΄ απόφασης 15/2020 της Κοινότητας Χανίων που αφορά στη χωροθέτηση 
της Λαϊκής Αγοράς . 

 
Στα Χανιά σήμερα  06/07/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 έως 14:30 ,διεξήχθη δια περιφοράς τακτική 
συνεδρίαση της Κοινότητας Χανίων  , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 , 
άρθρο 10 παρ 1 ΠΝΠ ΦΕΚ 55 Α /11-3-2020 και αρ πρωτ 18318/13-3-2020 εγγράφου Υπουργείου 
Εσωτερικών, μετά  από την υπ’ αριθμ. Πρωτ 31160/02-07-2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Αλευράκη 
Κωνσταντίνου , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
άρθρου 88 του Ν.3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018  και σύμφωνα με 
το 3.2.΄΄Συνεδρίαση συμβουλίου κοινότητας΄΄ της εγκυκλίου 88/21-8-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα δεκαπέντε (15) μέλη της Κοινότητας ήταν :  

          ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                                ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ    
       1.ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                       1.ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ     
       2.ΑΡΤΖΟΥΧΑΛΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                                                          2.ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                       
       3.ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ                                                                       3.ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
       4.ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                                                                       
       5.ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                                               
       6.ΖΗΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                                                                                  
       7.ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 
       8.ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                                                    
       9.ΜΠΟΥΧΛΗ ΕΛΕΝΗ 
       10.ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ 
       11.ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
       12.ΤΣΟΥΠΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ                                                                                                       
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η  κ. Ευτυχία Τζωρτζακάκη , υπάλληλος του Δήμου Χανίων.(Aπόφαση    
Δημάρχου 552/2019) για την συλλογή  των ψήφων .  
 
Διαπιστώθηκε τόσο η απαρτία όσο και η τήρηση του κανόνα συμμετοχής τουλάχιστον των 2/3 των μελών 
του συμβουλίου (σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 , άρθρο 10 παρ 1 
ΠΝΠ ΦΕΚ 55 Α /11-3-2020 και αρ πρωτ 18318/13-3-2020 εγγράφου Υπουργείου Εσωτερικών),καθώς από 
το σύνολο των δεκαπέντε (15) μελών συμμετείχαν δώδεκα (12) μέλη . 
........................................................................................................................................................................ 
Τέθηκε υπόψη του συμβουλίου το εντός ημερησίας διάταξης ,υπ’ αριθμ. πρωτ.31419- 3/7/2020  έγγραφο 
της Επιτροπής Χωροθέτησης Λαϊκών Αγορών  που έχει ως εξής :  

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή απόφασης 
Σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθμ. 03/2020 απόφαση που αφορά την εισήγησή μας για την νέα 
χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς του Δήμου Χανίων για το χρονικό διάστημα από την λήψη της απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και ως 30/09/2020 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, σχετικά με την χωροθέτηση της Δευτέρας, της Τετάρτης, της Πέμπτης και 
του Σαββάτου, σύμφωνα με την περ. ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 78 του Ν. 4182/13 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 84 του 
ν. 4555/2018.  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  3/2020 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΑΪΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ 
Σήμερα 02-07-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 09:00 έως 15:00 διεξήχθει τακτική δια περιφοράς 
συνεδρίαση της Επιτροπής Χωροθετήσης Λαϊκής Αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της 
ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 και του αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγγράφου Υπ. Εσωτερικών, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή fax ύστερα από την υπ’ αριθμ. 30174/30-06-2020 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Νικηφοράκη Ιωάννη. 
 
Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα δέκα (10) μέλη της Επιτροπής ήταν: 
 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                                 ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
1. Νικηφοράκης Ιωάννης, Πρόεδρος                       1. Βουρλάκης Νικόλαος  
2. Τσουπάκης Μιχαήλ                                              2. Γιακουμογιαννάκης Μύρων 
3. Βουλγαρίδης Μηνάς                                            3. Καρατζάς Γαβριήλ 
4. Καψωμενάκης Κωνσταντίνος                              4. Λιονάκης Μανούσος 
5. Μαρκουλάκης Σταύρος 
6. Μαρκαντωνάκης Ευτύχιος 
 
Χρέη Γραμματέα άσκησε ο υπάλληλος της  Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Κεκάκης 
Αντώνιος για την καταμέτρηση των ψήφων με email, fax ή έγγραφη μορφή και την τήρηση των πρακτικών. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος πρότεινε την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1/2020 
απόφασης χωροθέτησης της λαϊκής αγοράς του Δήμου Χανίων με την ακόλουθη εισήγησή του: 
 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/2020 
απόφαση  ως προς την χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς για τις ημέρες  Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη Πέμπτη 
και Σάββατο για το χρονικό διάστημα από την λήψη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ως 
30/09/2020 βάση των  παρακάτω εγγράφων: 
 
1. Το άρθρο 2 του ΦΕΚ 2601/Β/27-06-2020 που αφορά κανόνες λειτουργίας των υπαίθριων αγορών. 
2.  Το υπ. αρ. 44/2020 έγγραφο του Συλλόγου παραγωγών λαϊκών αγορών  Ν. Χανίων. 
 

ΛΑΪΚΗ  ΑΓΟΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 
Η λαϊκή αγορά της Δευτέρας να χωροθετείται: 
 
1. Στην οδό Γιαμπουδάκη, μετά την διασταύρωση της με την οδό Ι.  
    Χατζηδάκη, έως την διασταύρωσή της με την οδό Γ. Χατζηδάκη όπου  
    θα δραστηριοποιούνται οι παραγωγοί πωλητές.  
 
2. Στην οδό  Δημακοπούλου - Ρενιέρη  μετά την διασταύρωση της με την  
    Ν. Καζαντζάκη μέχρι το σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης όπου θα  
    δραστηριοποιούνται οι επαγγελματίες πωλητές. 
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Οι διασταυρώσεις της οδού  Δημακοπούλου – Ρενιέρη με τις οδούς Ι. Βάμβακα, Γιαμπουδάκη και η 
διασταύρωση της οδού Γιαμπουδάκη με την Πλ. Πυθαγόρου θα παραμένουν ανοιχτές για την ελεύθερη 
κίνηση των οχημάτων.  

 ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΙΤΗΣ 
Η λαϊκή αγορά της Τρίτης να χωροθετείται: 
 
1.  Στην οδό Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, από την διασταύρωσή της με την οδό Αγίων Αποστόλων, μέχρι την 
διασταύρωσή της με την 2η πάροδο Γεωργίου Καραΐσκάκη. Εξαιρείται το τμήμα τριών (3) μέτρων από τη 
συμβολή της οδού Αγίων Αποστόλων με την οδό Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Επίσης θα χρησιμοποιείται η 
πάροδος της οδού Ζαλόγγου μήκους 70μ. όπου θα δραστηριοποιούνται οι παραγωγοί πωλητές. 
2.   Στην 1η πάροδο της οδού Γεωργίου Καραΐσκάκη, μετά από την διασταύρωσή της με την οδό Απτέρων 
μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Ρ. Φερραίου θα δραστηριοποιούνται οι επαγγελματίες πωλητές.   
  
Οι διασταυρώσεις της οδού Θ. Κολοκοτρώνη με τις οδούς Κ. Ηλιάκη, Ζαλόγγου και Γ. Καραϊσκάκη θα 
παραμένουν ανοιχτές για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων.  

 ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 
Η λαϊκή αγορά της Τετάρτης να χωροθετείται: 
 
Στην οδό Εφ. Πολεμιστών μετά την διασταύρωση της με την οδό Κλήματος έως και την οδό 
Ζυμβρακάκηδων. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Εφ. Πολεμιστών με τις οδούς Αμαρίου, Ξέπαπα, Μαργουνίου, 
Μανουσογιαννάκηδων, Φοίνικος και Κελαϊδή θα παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των 
οχημάτων.  

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΜΠΤΗΣ 
Η λαϊκή αγορά της Πέμπτης να χωροθετείται: 
 
Στην οδό  Ακτή Κανάρη, μετά τη διασταύρωσή της με την οδό Γερασίμου Παρδάλη, έως την διασταύρωσή 
της με την οδό Ακτή Παπανικολή. Επίσης θα χρησιμοποιείται το τμήμα της οδού Ανθίμου Λελεδάκη έως 
την 2η παρ. Ιωαννείκου. 
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. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Ακτή Κανάρη με τις οδούς Πατριάρχου Αθανασίου και Άνθιμου Λελεδάκη θα 
παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων. 

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 
Η λαϊκή αγορά του Σαββάτου θα συνεχίσει να χωροθετείται επειδή πληρεί τις προϋποθέσεις του 
παραπάνω αναφερόμενου ΦΕΚ σύμφωνα με την υπ. αρ. 250/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
και ως 30/09/2020 στην οδό  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 
Santa Lucia   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 Μίνωος  με την οδό Επιμενίδου θα 
παραμένει ανοικτό και από τις δύο πλευρές.  
Η διασταύρωση της οδού Μίνωος με την οδό Νικηφόρου Φωκά θα παραμένει ανοικτή για την ελεύθερη 
κίνηση των οχημάτων.  
    Έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ’ αριθμ. 160/2020 απόφασή του, το Δ.Σ. Χανίων είχε εγκρίνει τη λειτουργία των λαϊκών αγορών 
σε συγκεκριμένους δρόμους των Χανίων για το χρονικό διάστημα από 01/04/2020 έως 31/03/2022. 
2. Τον Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017 τ. Α΄) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 
3. Την υπ’ αριθμ. 768/2018 απόφαση του Δ. Σ. Χανίων, που αποτελεί τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
589/2018 απόφασης του Δ. Σ. Χανίων περί “Κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Χανίων”  
4. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής  Χωροθέτησης Λαϊκής Αγοράς: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

να εισηγηθεί την τροποποίηση της χωροθέτησης της λαϊκής αγοράς του Δήμου Χανίων  για το χρονικό 
διάστημα από την λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έως 30/09/2020 για τους παρακάτω 
λόγους: 
 
1. Το άρθρο 2 του ΦΕΚ  2601/Β/27-06-2020, όπου η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των 
πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα. 
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2. Το υπ’ αρ. 44/06-06-2020 έγγραφο του Συλλόγου Παραγωγών Πωλητών Ν. Χανίων, με το οποίο 
αιτούνται την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Δευτέρας από την Αγία Μαρίνα στην περιοχή των 
Δικαστηρίων στα Χανιά. 
 
Ισχύουσα χωροθέτηση: 

Λαϊκή αγορά Δευτέρας 
Η λαϊκή αγορά της Δευτέρας να χωροθετείται: 
 
Από 01/05/2020 έως 30/09/2020 στην Αγία Μαρίνα, στην οδό Ιωάννη Καποδίστρια, από την διασταύρωση 
της με την οδό Θεοτοκοπούλου, έως την διασταύρωσή της με την οδό Βαγή. 
Η διασταύρωση που ενώνει την οδό Καποδίστρια με την οδό Αμπέλας και η απέναντι αδιέξοδος αυτής θα 
παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων. 
 
Προτεινόμενη χωροθέτηση: 

Λαϊκή Αγορά Δευτέρας 
Η λαϊκή αγορά της Δευτέρας να χωροθετείται: 
 
1. Στην οδό Γιαμπουδάκη, μετά την διασταύρωση της με την οδό Ι. Χατζηδάκη, έως  την διασταύρωσή της 
με την οδό Γ. Χατζηδάκη όπου θα δραστηριοποιούνται  οι παραγωγοί πωλητές.  
 
2. Στην οδό  Δημακοπούλου - Ρενιέρη  μετά την διασταύρωση της με την  Ν. Καζαντζάκη μέχρι το σούπερ 
μάρκετ Σκλαβενίτης όπου θα  δραστηριοποιούνται οι επαγγελματίες πωλητές. 
 
Οι διασταυρώσεις της οδού  Δημακοπούλου – Ρενιέρη με τις οδούς Ι. Βαμβακά, Γιαμπουδάκη και η 
διασταύρωση της οδού Γιαμπουδάκη με την Πλ. Πυθαγόρα θα παραμένουν ανοιχτές για την ελεύθερη 
κίνηση των οχημάτων.  
 
Ισχύουσα χωροθέτηση: 

Λαϊκή αγορά Τρίτης 
Η λαϊκή αγορά της Τρίτης να χωροθετείται: 
 
Από 01/04/2020 έως 30/09/2020 στην οδό Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, από την διασταύρωσή της με την οδό 
Αγίων Αποστόλων, μέχρι την διασταύρωσή της με την 2η πάροδο Γεωργίου  Καραϊσκάκη.  Εξαιρείται το 
τμήμα τριών (3) μέτρων από τη συμβολή της οδού Αγίων  Αποστόλων  με  την  οδό  Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Θ. Κολοκοτρώνη με τις οδούς Κ. Ηλιάκη, Ζαλόγγου και Γ. Καραϊσκάκη θα 
παραμένουν ανοιχτές για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων. 
 
Προτεινόμενη χωροθέτηση: 

Λαϊκή Αγορά Τρίτης 
Η λαϊκή αγορά της Τρίτης να χωροθετείται: 
 
1.  Στην οδό Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, από την διασταύρωσή της με την οδό Αγίων Αποστόλων, μέχρι την 
διασταύρωσή της με την 2η πάροδο Γεωργίου Καραΐσκάκη. Εξαιρείται το τμήμα τριών (3) μέτρων από τη 
συμβολή της οδού Αγίων Αποστόλων με την οδό Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Επίσης θα χρησιμοποιείται η 
πάροδος της οδού Ζαλόγγου μήκους 70μ. όπου θα δραστηριοποιούνται οι παραγωγοί πωλητές. 
2.   Στην 1η πάροδο της οδού Γεωργίου Καραΐσκάκη, μετά από την διασταύρωσή της με την οδό Απτέρων 
μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Ρ. Φερραίου θα δραστηριοποιούνται οι επαγγελματίες πωλητές.   
  
Οι διασταυρώσεις της οδού Θ. Κολοκοτρώνη με τις οδούς Κ. Ηλιάκη, Ζαλόγγου και Γ. Καραϊσκάκη θα 
παραμένουν ανοιχτές για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων.  
 
Ισχύουσα χωροθέτηση: 

Λαϊκή αγορά Τετάρτης 
Η λαϊκή αγορά της Τετάρτης να χωροθετείται: 
 
Από 01/05/2020 έως 30/09/2020 στην οδό Εφ. Πολεμιστών από τη συμβολή της με την οδό Ξέπαπα έως 
και την οδό Ζυμβρακάκηδων. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Εφ. Πολεμιστών με τις οδούς Μαργουνίου, Μανουσογιαννάκηδων και Κελαϊδή 
θα παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων. 
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Προτεινόμενη χωροθέτηση: 

Λαϊκή Αγορά Τετάρτης 
Η λαϊκή αγορά της Τετάρτης να χωροθετείται: 
 
Στην οδό Εφ. Πολεμιστών μετά την διασταύρωση της με την οδό Κλήματος έως και την οδό 
Ζυμβρακάκηδων. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Εφ. Πολεμιστών με τις οδούς Αμαρίου, Ξέπαπα, Μαργουνίου, 
Μανουσογιαννάκηδων, Φοίνικος και Κελαϊδή θα παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των 
οχημάτων.  
 
Ισχύουσα χωροθέτηση: 

Λαϊκή αγορά Πέμπτης 
Η λαϊκή αγορά της Πέμπτης να χωροθετείται: 
 
Από 01/04/2020 έως 30/09/2020 στην οδό Ακτή Κανάρη, 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. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Ακτή Κανάρη με τις οδούς Πατριάρχου Αθανασίου και Άνθιμου Λελεδάκη θα 
παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων. 
 
Προτεινόμενη χωροθέτηση: 

Λαϊκή Αγορά Πέμπτης 
Η λαϊκή αγορά της Πέμπτης να χωροθετείται: 
 
Στην οδό  Ακτή Κανάρη, μετά τη διασταύρωσή της με την οδό Γερασίμου Παρδάλη, έως την διασταύρωσή 
της με την οδό Ακτή Παπανικολή. Επίσης θα χρησιμοποιείται το τμήμα της οδού Ανθίμου Λελεδάκη έως 
την 2η παρ. Ιωαννείκου. 
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. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Ακτή Κανάρη με τις οδούς Πατριάρχου Αθανασίου και Άνθιμου Λελεδάκη θα 
παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων. 
 

Λαϊκή Αγορά Σαββάτου 
Η λαϊκή αγορά του Σαββάτου να χωροθετείται: 
 
Στην οδό  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 Santa Lucia   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 Μίνωος  με την οδό Επιμενίδου θα 
παραμένει ανοικτό και  από τις δύο πλευρές.  
Η διασταύρωση της οδού Μίνωος με την οδό Νικηφόρου Φωκά θα παραμένει ανοικτή για  την ελεύθερη 
κίνηση των οχημάτων.  
 
Στην λαϊκή αγορά του Σαββάτου δεν υπάρχει τροποποίηση της χωροθέτησης, γιατί η ισχύουσα καλύπτει 
τους κανόνες τήρησης των αποστάσεων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
εφόσον γίνει χρήση του χώρου της Santa Lucia από μέρος των παραγωγών. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2020.  
 
Τα μέλη έστειλαν απαντητικά mail για την ψήφο τους και τις απόψεις τους για το θέμα .  
Κατόπιν αυτών και αφού δεν υπήρχε αντίρρηση . 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 & 
την εγκύκλιο 88/21-8-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών . 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ και ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Υπέρ της τροποποίησης χωροθέτησης της λαϊκής αγοράς του Δήμου Χανίων  για το χρονικό διάστημα 
από την λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έως 30/09/2020 για τις ακόλουθες λαϊκές  : 
 

ΑΔΑ: ΨΨ90ΩΗ5-ΞΛΓ



          Αρ. Απόφασης: 379 

 7

 

 

 

 

1. Λαϊκή Αγορά Δευτέρας 
Η λαϊκή αγορά της Δευτέρας να χωροθετείται: 
1.Στην οδό Γιαμπουδάκη, μετά την διασταύρωση της με την οδό Ι. Χατζηδάκη, έως  την διασταύρωσή της 
με την οδό Γ. Χατζηδάκη όπου θα δραστηριοποιούνται  οι παραγωγοί πωλητές.  
2.Στην οδό  Δημακοπούλου - Ρενιέρη  μετά την διασταύρωση της με την Ν. Καζαντζάκη μέχρι το σούπερ 
μάρκετ Σκλαβενίτης όπου θα δραστηριοποιούνται οι επαγγελματίες πωλητές. 
 
Οι διασταυρώσεις της οδού Δημακοπούλου –Ρενιέρη με τις οδούς Ι. Βαμβακά, Γιαμπουδάκη η 
διασταύρωση της οδού Γιαμπουδάκη με την Πλ. Πυθαγόρα θα παραμένουν ανοιχτές για την ελεύθερη 
κίνηση των οχημάτων.  
 

2. Λαϊκή Αγορά Τετάρτης 
Η λαϊκή αγορά της Τετάρτης να χωροθετείται: 
1. Στην οδό Εφ. Πολεμιστών μετά την διασταύρωση της με την οδό Κλήματος έως και την οδό 
Ζυμβρακάκηδων. 
2. Οι διασταυρώσεις της οδού Εφ. Πολεμιστών με τις οδούς Αμαρίου, Ξέπαπα, Μαργουνίου, 
Μανουσογιαννάκηδων,  Φοίνικος και Κελαϊδή θα παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των 
οχημάτων.  
 

3. Λαϊκή Αγορά Πέμπτης 
Η λαϊκή αγορά της Πέμπτης να χωροθετείται: 
 
Στην οδό  Ακτή Κανάρη, μετά τη διασταύρωσή της με την οδό Γερασίμου Παρδάλη, έως την διασταύρωσή 
της με την οδό Ακτή Παπανικολή. Επίσης θα χρησιμοποιείται το τμήμα της οδού Ανθίμου Λελεδάκη έως 
την 2η παρ. Ιωαννείκου. 
 
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. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Ακτή Κανάρη με τις οδούς Πατριάρχου Αθανασίου και Άνθιμου Λελεδάκη θα 
παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων. 
 

Λαϊκή Αγορά Σαββάτου 
         Η λαϊκή αγορά του Σαββάτου να χωροθετείται: 
 
         Στην οδό  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 Santa Lucia   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 Μίνωος  με την οδό Επιμενίδου θα 
παραμένει ανοικτό και από τις δύο πλευρές.  
         Η διασταύρωση της οδού Μίνωος με την οδό Νικηφόρου Φωκά θα παραμένει ανοικτή για την 
ελεύθερη κίνηση των οχημάτων.  
         Στην λαϊκή αγορά του Σαββάτου δεν υπάρχει τροποποίηση της χωροθέτησης, γιατί η ισχύουσα 
καλύπτει τους κανόνες τήρησης των αποστάσεων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, εφόσον γίνει χρήση του χώρου της Santa Lucia από μέρος των παραγωγών. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα απόφαση από το πρακτικό και πήρε τον  αριθμό 42/2020 . 
 

γ) Την   υπ’αριθμ. 9/2020  απόφαση της Κοινότητας Νεροκούρου η οποία έχει ως εξής: 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 5/2020 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Νεροκούρου του Δήμου Χανίων 

Θέμα: Λήψη νέας απόφασης για χωροθέτηση της Λαϊκής Αγοράς της Τρίτης. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ NΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 

 

Αριθμ. Απόφασης  -9- 
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Στα Νεροκούρου, σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου  2020 και ώρα 19:00 στο Γραφείο της Κοινότητας 
Νεροκούρου του Δήμου Χανίων (Δημοτικό Κατάστημα πρώην Δήμου Ελ. Βενιζέλου)  συνήλθε σε 
συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας  Νεροκούρου του Δήμου  Χανίων, ύστερα από την 31669/06-07-
2020 πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας Νεροκούρου κ. Καλομοιράκη Κοσμά. 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 
πέντε (5) μέλη.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΛΑΘΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                  ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Παπαδάκη Νικόλαο, Διοικητικό Υπάλληλο του Δήμου. 

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το ΠΡΩΤΟ θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη του Συμβουλίου το υπ 
αριθ 31428/03-07-2020 έγγραφο του Δήμου Χανίων Επιτροπής Χωροθέτησης Λαϊκών Αγορών που με το 
Πρακτικό 3/2020 προτείνει για την Λαϊκή αγορά της Τρίτης, η λαϊκή αγορά να χωροθετείται ως εξής: Στην 
οδό Θεόδωρου Κολοκοτρώνη από την διασταύρωσή της με την οδό Αγίων Αποστόλων μέχρι την 
διασταύρωσή της με την 2η πάροδο Γεωργίου Καραϊσκάκη. Εξαιρείται το τμήμα τριών μέτρων από την 
συμβολή της οδού Αγίων Αποστόλων με την οδό Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Επίσης θα χρησιμοποιείται η 
πάροδος της οδού Ζαλόγγου μήκους εβδομήντα μέτρων όπου θα δραστηριοποιούνται οι παραγωγοί 
πωλητές. 2) Στην πρώτη πάροδο της οδού Γεωργίου Καραϊσκάκη μετά από την διασταύρωσή της με την 
οδό Απτέρων μέχρι την διασταύρωση με την οδό Ρήγα Φεραίου θα δραστηριοποιούνται οι επαγγελματίες 
πωλητές. Οι διασταυρώσεις της οδού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη με τις οδούς Κ. Ηλιάκη, Ζαλόγγου και Γ. 
Καραϊσκάκη θα παραμείνουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων. 
Το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και έπειτα από 
διαλογική συζήτηση  

                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου και προτείνει για την Λαϊκή αγορά της Τρίτης, η λαϊκή αγορά να 
χωροθετείται ως εξής:  
1) Στην οδό Θεόδωρου Κολοκοτρώνη από την διασταύρωσή της με την οδό Αγίων Αποστόλων μέχρι την 
διασταύρωσή της με την 2η πάροδο Γεωργίου Καραϊσκάκη. Εξαιρείται το τμήμα τριών μέτρων από την 
συμβολή της οδού Αγίων Αποστόλων με την οδό Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Επίσης θα χρησιμοποιείται η 
πάροδος της οδού Ζαλόγγου μήκους εβδομήντα μέτρων όπου θα δραστηριοποιούνται οι παραγωγοί 
πωλητές.  
2) Στην πρώτη πάροδο της οδού Γεωργίου Καραϊσκάκη μετά από την διασταύρωσή της με την οδό 
Απτέρων μέχρι την διασταύρωση με την οδό Ρήγα Φεραίου θα δραστηριοποιούνται οι επαγγελματίες 
πωλητές. Οι διασταυρώσεις της οδού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη με τις οδούς Κ. Ηλιάκη, Ζαλόγγου και Γ. 
Καραϊσκάκη θα παραμείνουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   9/2020  
 

δ)  Την υπ’ άριθμ. 9/2020 απόφαση Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας - Κοινότητας Αγ. Μαρίνας η 
οποία έχει ως εξής: 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 

 

                                                     Αριθ. Πρακτικού  5/2020 

ΘΕΜΑ 1ον: «Συναίνεση για την μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς από την Αγ. Μαρίνα στην περιοχή 

των Δικαστηρίων του Δ. Χανίων». 
 
Το Σ/λιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 89 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ-
Α΄/87/7-06-2010) και τις σχετικές της Εγκ. 49/74572/29.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ., με παρόντα τα 
παρακάτω μέλη του:  
Τον Σοϊλεντάκη Αριστείδη, ως Πρόεδρο και Σύμβουλους τους: Καστρινάκη Α. Νικόλαο, Καστρινάκη Α. 
Νικόλαο της Δέσποινας, Πατεράκη Μαρία, Καπνισάκη Αθηνά, Κοκκινάκη – Φασαράκη Κυριακή, Κυριακάκη 
Εμμανουήλ. 
Απόντα: κανένα. 
-Παρούσα ήταν επίσης η υπάλληλος του Δήμου Χανίων, Βαρδαλάκη Μαρία για την τήρηση των 
πρακτικών. 
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-Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι η Λαϊκή Αγορά της Αγίας 
Μαρίνας δεν είναι βιώσιμη λόγω των ειδικών συνθηκών (κορωνοϊός, έλλειψη τουριστών κ.ά.) και για αυτόν 
τον λόγο προτείνει την μεταφορά της στην περιοχή των Δικαστηρίων του Δ.  Χανίων. 

 

Αριθμός Απόφασης 9/2020 

 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αγ. Μαρίνας αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου του, μετά από 
διαλογική συζήτηση, ομόφωνα 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΙΙ  ΖΖ  ΕΕ  ΙΙ  
Συναινεί στην μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας, λόγω του κορωνοϊού, έλλειψης 
τουριστών κ.α. 
Αφού συντάχθηκε, το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως παρακάτω: 
 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης  Νικηφοράκης ο οποίος 

ενημέρωσε το σώμα  ότι  
Προτείνουμε  την τροποποίηση της υπ’ αρ. 03/2020 απόφασης της Επιτροπής Χωροθέτησης Λαϊκής 
Αγοράς όσον αφορά την χωροθέτηση της Δευτέρας, λόγω μειωμένης χωρητικότητας των πωλητών εξαιτίας 
των κανόνων αποστάσεων των πάγκων (3 μέτρα) που ορίστηκαν για την αποφυγή διασποράς του 
κορωνοϊού. 
 
Προτεινόμενη χωροθέτηση: 
 
Στην οδό Γιαμπουδάκη, μετά την διασταύρωσή της με την οδό Ι. Χατζηδάκη, έως την διασταύρωσή της με 
την οδό Γ. Χατζηδάκη όπου θα δραστηριοποιούνται οι παραγωγοί πωλητές. 
 
Στην οδό Δημακοπούλου - Ρενιέρη, μετά από την διασταύρωσή της με την Ν. Καζαντζάκη μέχρι το σούπερ 
μάρκετ Σκλαβενίτης, όπου θα δραστηριοποιούνται οι επαγγελματίες πωλητές. 
 
Οι διασταυρώσεις της οδού Δημακοπούλου - Ρενιέρη με τις οδούς Ι. Βαμβακά, Γιαμπουδακη και η 
διασταύρωση της οδού Γιαμπουδακη με την Πλ. Πυθαγόρα θα παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη 
κίνηση των οχημάτων. 
 
Τροποποίηση προτεινόμενης χωροθέτησης: 
 
Στην οδό Γιαμπουδάκη, μετά την διασταύρωσή της με την οδό Ι. Χατζηδάκη, έως την διασταύρωσή της με 
την οδό Γ. Χατζηδάκη και στην δυτική πλευρά της οδού Δημακοπούλου, από την διασταύρωσή της με την 
οδό Γιαμπουδάκη έως και την διασταύρωσή της με την οδό Ηγ. Γαβριήλ, όπου θα δραστηριοποιούνται οι 
παραγωγοί  πωλητές. 
 
Στην οδό Δημακοπούλου - Ρενιέρη, μετά από την διασταύρωσή της με την Ηγ.  Γαβριήλ μέχρι το σούπερ 
μάρκετ Σκλαβενίτης  και στην ανατολική πλευρά της οδού Δημακοπούλου, από την διασταύρωσή της με την 
οδό Γιαμπουδάκη έως και την διασταύρωσή της με την οδό Ηγ. Γαβριήλ, όπου θα δραστηριοποιούνται οι 
επαγγελματίες πωλητές. 
 
Οι διασταυρώσεις της οδού Δημακοπούλου - Ρενιέρη με τις οδούς Ι. Βαμβακά, Γιαμπουδακη και η 
διασταύρωση της οδού Γιαμπουδακη με την Πλ. Πυθαγόρα θα παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη 
κίνηση των οχημάτων. 
  
         Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών  γίνεται δεκτή η εισήγηση του Αντιδημάρχου ως 
προς την χωροθέτηση της λαϊκής της Δευτέρας 
 
Κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος παραβρέθηκαν,η υπάλληλος της Δ/νσης Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Δέσποινα Βανδουλάκη  ο κ. Μουντάκης Δημήτρης Μέλος του ΕΒΕ Χανίων, ο κ. 
Ραπάνης Σπυρίδων Α/Υ από την Αστυνομική Δ/νση Χανίων και ο κ. Μαστοράκης Ιωάννης μέλος  των 
Επαγγελματιών -Βιοτεχνών Λαϊκών Αγορών ο οποίος εκπροσώπησε τον πρόεδρο  του Σωματείου 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Λαϊκών Αγορών κ. Μαρκουλάκη Σταύρο, δεν παραβρέθηκαν ενώ κλήθηκαν  να 
παραστούν στην συνεδρίαση με την υπάριθμ. 35312/21-07-2020 – πρόσκληση του  Προέδρου της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ,ο Πρόεδρος  του  Σωματείου Παραγωγών  Λαϊκών Αγορών κ Καψωμενάκης 
Κωνσταντίνος  , εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπ/σίας Χανίων, εκπρόσωπος της Δ/νσης Δημόσιας 
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Υγείας, εκπρόσωπος του Εμπορικού  Συλλόγου, εκπρόσωπος του Αστικό ΚΤΕΛ   
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τους ανωτέρω παρευρισκόμενους να   εκφράσουν τις απόψεις τους επί 
του θέματος και ομόφωνα τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας συμφώνησαν να τους δοθεί ο λόγος. 
Οι ανωτέρω παρευρισκόμενοι , δεν εξέφρασαν καμιά αντίρρηση περί της μετακίνησης και χωροθέτησης  
της λαϊκής Αγοράς. 
Ο κ. Ραπάνης Σπυρίδων  Α/Υ  τόνισε  την αναγκαιότητα ύπαρξης κώνων στις γωνίες των δρόμων όπου 
λειτουργούν Λαϊκές Αγορές ούτως  ώστε  να μη δημιουργούνται  προβλήματα στην κυκλοφορία των 
οχημάτων.  

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Αφού έλαβε υπόψη της τα άρθρα 73 του Ν. 3852/10 

Α)  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση  περί της μετακίνησης της Λαϊκής  Αγοράς της Δευτέρας από την Αγιά Μαρίνα 
στην περιοχή του Αγίου Ιωάννου, ημέρα Δευτέρα, σύμφωνα με την πρόταση  του αρμόδιου  Αντιδημάρχου 
κ. Ιωάννου Νικηφοράκη. 

                                                            Β)  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
μειοψηφούσης της κ.  Ναυσικάς Αγγελάκη , η οποία δεν συμφωνεί  γενικότερα με τις  χωροθετήσεις  της 
Λαϊκής Αγοράς, η οποία  τόνισε τα εξής: 
1. να τηρείται ελάχιστη πλευρική απόσταση 5 μέτρων για την τοποθέτηση των πάγκων σε επαφή με 
δρόμους που έχουν κυκλοφορία, 
2. η  απόσταση των 5 μέτρων πρέπει να μετρείται εκτός του πλάτους του πεζοδρομίου και εκτός πλάτους 
του οδοστρώματος για να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία γύρω από τις   λαϊκές Αγορές ,  
3.  ειδικά  με την Λαϊκή της Τρίτης σύμφωνα με την νέα πρόταση της επέκτασης πέραν από την 
Κολοκοτρώνη αποκόπτονται η Καραϊσκάκη , η Ζαλόγγου και η Αγίων Αποστόλων που καθιστά δυσμενή  
την κυκλοφορία στην περιοχή η οποία είναι ήδη επιβαρυμμένη με πολλές χρήσεις.  
Επιπλέον στους   χάρτες  περί των  χωροθετήσεων  υπάρχει ασάφεια στην αποτύπωση των υφιστάμενων 
δρόμων. 

ΚΑΙ  ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Την λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Χανίων για το χρονικό διάστημα  έως 30/09/2020 

ως παρακάτω: 

 

1. Λαϊκή Αγορά Δευτέρας 
1. Στην οδό Γιαμπουδάκη, μετά την διασταύρωσή της με την οδό Ι. Χατζηδάκη, έως την διασταύρωσή της 
με την οδό Γ. Χατζηδάκη και στην δυτική πλευρά της οδού Δημακοπούλου, από την διασταύρωσή της με 
την οδό Γιαμπουδάκη έως και την διασταύρωσή της με την οδό Ηγ. Γαβριήλ, όπου θα δραστηριοποιούνται 
οι παραγωγοί  πωλητές. 
                     
2. Στην οδό Δημακοπούλου - Ρενιέρη, μετά από την διασταύρωσή της με την Ηγ.  Γαβριήλ μέχρι το σούπερ 
μάρκετ Σκλαβενίτης  και στην ανατολική πλευρά της οδού Δημακοπούλου, από την διασταύρωσή της με 
την οδό Γιαμπουδάκη έως και την διασταύρωσή της με την οδό Ηγ. Γαβριήλ, όπου θα δραστηριοποιούνται 
οι επαγγελματίες πωλητές. 
 
Οι διασταυρώσεις της οδού Δημακοπούλου - Ρενιέρη με τις οδούς Ι. Βαμβακά, Γιαμπουδακη και η 
διασταύρωση της οδού Γιαμπουδακη με την Πλ. Πυθαγόρα θα παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη 
κίνηση των οχημάτων. 
 

2. Λαϊκή Αγορά Τετάρτης 
Στην οδό Εφ. Πολεμιστών μετά την διασταύρωση της με την οδό Κλήματος έως και την οδό 
Ζυμβρακάκηδων. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Εφ. Πολεμιστών με τις οδούς Αμαρίου, Ξέπαπα, Μαργουνίου, 
Μανουσογιαννάκηδων,  Φοίνικος και Κελαϊδή θα παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των 
οχημάτων.  
 

3. Λαϊκή Αγορά Πέμπτης 
Στην οδό  Ακτή Κανάρη, μετά τη διασταύρωσή της με την οδό Γερασίμου Παρδάλη, έως την διασταύρωσή 
της με την οδό Ακτή Παπανικολή. Επίσης θα χρησιμοποιείται το τμήμα της οδού Ανθίμου Λελεδάκη έως 
την 2η παρ. Ιωαννείκου. 
 
 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 
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της συμβολής των οδών Ακτή Κανάρη και Πατριάρχου Αθανασίου. 
 
Οι διασταυρώσεις της οδού Ακτή Κανάρη με τις οδούς Πατριάρχου Αθανασίου και Άνθιμου Λελεδάκη θα 
παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων. 
 

4. Λαϊκή Αγορά Σαββάτου 
         Στην οδό  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 Santa Lucia   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 Μίνωος  με την οδό Επιμενίδου θα 
παραμένει ανοικτό και από τις δύο πλευρές.  
         Η διασταύρωση της οδού Μίνωος με την οδό Νικηφόρου Φωκά θα παραμένει ανοικτή για την 
ελεύθερη κίνηση των οχημάτων.  
         Στην λαϊκή αγορά του Σαββάτου δεν υπάρχει τροποποίηση της χωροθέτησης, γιατί η ισχύουσα 
καλύπτει τους κανόνες τήρησης των αποστάσεων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, εφόσον γίνει χρήση του χώρου της Santa Lucia από μέρος των παραγωγών. 
 

5. Λαϊκή  Αγορά  Τρίτης  
1. Στην οδό Θεόδωρου Κολοκοτρώνη από την διασταύρωσή της με την οδό Αγίων Αποστόλων μέχρι την 
διασταύρωσή της με την 2η πάροδο Γεωργίου Καραϊσκάκη. Εξαιρείται το τμήμα τριών μέτρων από την 
συμβολή της οδού Αγίων Αποστόλων με την οδό Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Επίσης θα χρησιμοποιείται η 
πάροδος της οδού Ζαλόγγου μήκους εβδομήντα μέτρων όπου θα δραστηριοποιούνται οι παραγωγοί 
πωλητές. 
2. Στην πρώτη πάροδο της οδού Γεωργίου Καραϊσκάκη μετά από την διασταύρωσή της με την οδό 
Απτέρων μέχρι την διασταύρωση με την οδό Ρήγα Φεραίου θα δραστηριοποιούνται οι επαγγελματίες 
πωλητές. Οι διασταυρώσεις της οδού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη με τις οδούς Κ. Ηλιάκη, Ζαλόγγου και Γ. 
Καραϊσκάκη θα παραμείνουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων. 
Η  απόφαση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων. 
 
       Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  85/2020                                
 
Επακολουθεί μικρή συζήτηση κατά τη οποία πήρε το λόγο ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης  
Νικηφοράκης και πρότεινε την τροποποίηση της προτεινόμενης χωροθέτησης της λαϊκής  αγοράς για την 
ημέρα Τρίτη, για το χρονικό διάστημα από την λήψη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ως 
30/09/2020 ως εξής: 
 
1. Στην οδό Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, από την διασταύρωσή της με την οδό Αγίων Αποστόλων, μέχρι την 
διασταύρωσή της με την πάροδο Γεωργίου Καραΐσκάκη. Επίσης θα χρησιμοποιείται η πάροδος της οδού 
Ζαλόγγου μέχρι την συμβολή της με την οδό Απτέρων όπου θα δραστηριοποιούνται οι παραγωγοί 
πωλητές. 
2. Στην οδό Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, από την διασταύρωσή της με την πάροδο Γεωργίου Καραΐσκάκη 
μέχρι και την διασταύρωσή της με την πρώτη πάροδο αριστερά – και με χρήση αυτής – όπου θα 
δραστηριοποιούνται οι επαγγελματίες πωλητές.   
  
Οι διασταυρώσεις της οδού Θ. Κολοκοτρώνη με τις οδούς Κ. Ηλιάκη, Ζαλόγγου και την πάροδο Γ. 
Καραϊσκάκη θα παραμένουν ανοιχτές για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων.  
 
για τους παρακάτω λόγους: 
 
α) Με την τροποποίηση της προτεινόμενης χωροθέτησης θα υπάρχει λιγότερη όχληση, γιατί δεν υπάρχουν 
οικίες σε αντίθεση με την πάροδο Γ. Καραϊσκάκη. 
β) Επίσης, η πάροδος Γ. Καραϊσκάκη έχει μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο από την πρώτη αριστερή 
πάροδο που έπεται αυτής και η μη επιλογή της Γ.  Καραϊσκάκη δεν επιβαρύνει το συνολικό κυκλοφοριακό 
φόρτο της περιοχής. 

 
 και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση 
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Απεχόντων από τη ψηφοφορία των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων Κουρούση Χαράλαμπου, Λιβάνιου 
Βασίλειου και Σαρρή Ιωάννη στη λαϊκή αγορά της Πέμπτης. 
 
1) Εγκρίνει την μετακίνηση της Λαϊκής  Αγοράς της Δευτέρας από την Αγία Μαρίνα στην περιοχή του 
Αγίου Ιωάννου. 
 
2) Εγκρίνει την λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Χανίων για το χρονικό διάστημα  έως 
30/09/2020 ως παρακάτω: 

 

1. Λαϊκή Αγορά Δευτέρας 
1. Στην οδό Γιαμπουδάκη, μετά την διασταύρωσή της με την οδό Ι. Χατζηδάκη, έως την διασταύρωσή 
της με την οδό Γ. Χατζηδάκη και στην δυτική πλευρά της οδού Δημακοπούλου, από την 
διασταύρωσή της με την οδό Γιαμπουδάκη έως και την διασταύρωσή της με την οδό Ηγ. Γαβριήλ, 
όπου θα δραστηριοποιούνται οι παραγωγοί  πωλητές. 
                     
2. Στην οδό Δημακοπούλου - Ρενιέρη, μετά από την διασταύρωσή της με την Ηγ.  Γαβριήλ μέχρι το 
σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης  και στην ανατολική πλευρά της οδού Δημακοπούλου, από την 
διασταύρωσή της με την οδό Γιαμπουδάκη έως και την διασταύρωσή της με την οδό Ηγ. Γαβριήλ, 
όπου θα δραστηριοποιούνται οι επαγγελματίες πωλητές. 
 
Οι διασταυρώσεις της οδού Δημακοπούλου - Ρενιέρη με τις οδούς Ι. Βαμβακά, Γιαμπουδακη και η 
διασταύρωση της οδού Γιαμπουδακη με την Πλ. Πυθαγόρα θα παραμένουν ανοικτές για την 
ελεύθερη κίνηση των οχημάτων. 
 

2. Λαϊκή  Αγορά  Τρίτης  
1. Στην οδό Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, από την διασταύρωσή της με την οδό Αγίων Αποστόλων, 
μέχρι την διασταύρωσή της με την πάροδο Γεωργίου Καραΐσκάκη. Επίσης θα χρησιμοποιείται η 
πάροδος της οδού Ζαλόγγου μέχρι την συμβολή της με την οδό Απτέρων όπου θα 
δραστηριοποιούνται οι παραγωγοί πωλητές. 
2. Στην οδό Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, από την διασταύρωσή της με την πάροδο Γεωργίου 
Καραΐσκάκη μέχρι και την διασταύρωσή της με την πρώτη πάροδο αριστερά – και με χρήση αυτής – 
όπου θα δραστηριοποιούνται οι επαγγελματίες πωλητές.   
  
Οι διασταυρώσεις της οδού Θ. Κολοκοτρώνη με τις οδούς Κ. Ηλιάκη, Ζαλόγγου και την πάροδο Γ. 
Καραϊσκάκη θα παραμένουν ανοιχτές για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων.  
 

3. Λαϊκή Αγορά Τετάρτης 
Στην οδό Εφ. Πολεμιστών μετά την διασταύρωση της με την οδό Κλήματος έως και την οδό 
Ζυμβρακάκηδων. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Εφ. Πολεμιστών με τις οδούς Αμαρίου, Ξέπαπα, Μαργουνίου, 
Μανουσογιαννάκηδων,  Φοίνικος και Κελαϊδή θα παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των 
οχημάτων.  
 

4. Λαϊκή Αγορά Πέμπτης 
Στην οδό  Ακτή Κανάρη, μετά τη διασταύρωσή της με την οδό Γερασίμου Παρδάλη, έως την 
διασταύρωσή της με την οδό Ακτή Παπανικολή. Επίσης θα χρησιμοποιείται το τμήμα της οδού 
Ανθίμου Λελεδάκη έως την 2η παρ. Ιωαννείκου. 
 
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. 
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Οι διασταυρώσεις της οδού Ακτή Κανάρη με τις οδούς Πατριάρχου Αθανασίου και Άνθιμου Λελεδάκη 
θα παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων. 
 

5. Λαϊκή Αγορά Σαββάτου 
Στην οδό  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 Santa 
Lucia   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 Μίνωος  με την οδό Επιμενίδου 
θα παραμένει ανοικτό και από τις δύο πλευρές.  
         Η διασταύρωση της οδού Μίνωος με την οδό Νικηφόρου Φωκά θα παραμένει ανοικτή για την 
ελεύθερη κίνηση των οχημάτων.  
         Στην λαϊκή αγορά του Σαββάτου δεν υπάρχει τροποποίηση της χωροθέτησης, γιατί η ισχύουσα 
καλύπτει τους κανόνες τήρησης των αποστάσεων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, εφόσον γίνει χρήση του χώρου της Santa Lucia από μέρος των παραγωγών. 
 

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο. 
 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ  ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ 

            ΤΑ ΜΕΛΗ  
1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ  17. ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 33. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ  
2. ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  18. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 34. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΝΙΚΗ 19. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 35. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20. ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 36. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 21. ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37. ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

6. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 38. ΤΕΛΕΜΕΝΗΣ ΒΑΙΤΣΗΣ 

7. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 23. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 39. ΤΖΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
8. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 24. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 25. ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41. ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
10. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 26. ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 42. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
11. ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 43. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
12. ΓΕΩΡΓΑΚΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            28. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 44. ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
13. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ           29. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45. ΧΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
14. ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ           30. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 46. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ  
15. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ           31. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  47. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
16. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ           32. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

 

Ακριβές αντίγραφο 

Η  Γραμματέας 

 

Δρακακάκη Γεωργία 
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