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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 δια ζώσης και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης (μεικτή 
συνεδρίαση) σήμερα την 20η Ιουλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 
36730/15-7-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Σώματος, συμμετέχοντος 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 Βαΐτσης (Βάνος), Τζίκας Θεόδωρος, Τσαπάκος Γεώργιος, Τσουπάκης Μιχαήλ, 
Φραγκάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Φραγκάκης Ιωάννης, Χαζιράκης Νικόλαος, Χατζάκης Ιωάννης, Χατζηδάκη - Μιχαηλάκη Χρυσή, 
Ψαρουδάκης Νεκτάριος. 
Απουσίαζαν από την συνεδρίαση οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Αγγελάκη Ναυσικά,  Γιακουμογιαννάκης Μύρων, Δρακάκης Πέτρος, 
Λουτσέτης Χαράλαμπος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Σπυριδάκης Ιωάννης, Τσαπάκος Γεώργιος, Χαζιράκης Νικόλαος και 
Χατζηδάκη - Μιχαηλάκη Χρυσή. 
Συμμετείχε και ο αναπληρωτής γραμματέας - πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ελευθέριος Γεωργιακάκης.  
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, συμμετείχαν οι κ.κ. Σοϊλεντάκης Αριστείδης Αγίας Μαρίνας, 
Σχοινάς Μιχαήλ Μουρνιών, Καλομοιράκης Κοσμάς Νεροκούρου και Μιχαηλίδης Πέτρος Περιβολίων. 
Οι παραπάνω Πρόεδροι ψήφισαν θετικά για τα θέματα που τους αφορούν.  
Μετά την 180/2022 απόφαση αποχώρησαν οι κ.κ.   Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Λειψάκης Δημήτριος, Μαράκης Ιωάννης, Τζίκας 
Θεόδωρος, Φραγκάκης Ιωάννης και μετά την 186/2022 αποχώρησε ο κ. Κουτράκης Ιωάννης.  
Κατά τη συζήτηση της 204/2022 αποχώρησαν οι κ.κ. Αποστολάκης Σπυρίδων, Αρχοντάκης Γρηγόριος, Βαλυράκης Στυλιανός, 
Βάμβουκας Αναστάσιος, Γούλας Λάμπρος, Δαμιανάκης Ευτύχιος (Πρόεδρος ΔΣ), Κεμεσίδης Εμμανουήλ, Κουκουβιτάκης Γεώργιος, 
Ξανθουδάκης Γεώργιος, Σημαντηράκης Ιωάννης, Τελεμένης Βαΐτσης (Αντιπρόεδρος ΔΣ), Φραγκάκης Εμμανουήλ, Χατζάκης 
Ιωάννης, Ψαρουδάκης Νεκτάριος και προέδρευσε ο κ. Αλόγλου Αναστάσιος (1ος σε ψήφους από τη παράταξη του Δημάρχου). 
Οι υπ’ αριθμ. 179/2022 και 180/2022 αποφάσεις συζητήθηκαν ομόφωνα εκτός ημερήσιας διάταξης. 

................................................................................................................................................................ 
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Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα το ακόλουθο υπ’ αριθμ. 29098/20-7-2022 
έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά Ίδρυση λαϊκής αγοράς Δήμου Χανίων και 
έχει ως εξής: 
 
Σας  διαβιβάζουμε  την  υπ' αριθμ    134/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:¨ 
«ΙΔΡΥΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής  
απόφασης του συμβουλίου σας. 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
της  28ης τακτικής   συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χανίων 

 
  Θ Ε Μ Α :ΙΔΡΥΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
     
            Στα Χανιά, σήμερα  19 Ιουλίου   2022  ημέρα  Τρίτη    και ώρα  13.00 η  Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 
36701/15-07-2022 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 επτά   
(7) μέλη απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόμιμα , Δημ. Λειψάκης, Εμμ. Φραγκάκης, Νίκη Αποστολάκη,  
Γεώργιος Ξανθουδάκης , Λιβάνιος Βασίλης και παρόντος του αναπληρωματικού μέλους της 
παράταξης «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ- κ. Ιωάννης Σαρρής   ως 
αναφέρονται παρακάτω, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίας:      
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν:  
  
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ  
Νικόλαος Χαζιράκης  Πρόεδρος                  1.   Λιβάνιος Βασίλειος   
Βαρδάκης Αντώνης-Ιωάννης                        2. Ξανθουδάκης Γεώργιος 
Τσουπάκης Μιχαήλ                                      3. Λειψάκης Δημήτρης   
Νικηφοράκης Ιωάννης                                  4. Φραγκάκης Εμμανουήλ  
Βλαζάκης Νικόλαος                                       5. Αποστολάκη Νίκη  
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 Μιχαηλάκης Στυλιανός                                  
Σαρρής Ιωάννης                                                                     
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Γραμματέας της Επιτροπής Αννα Ζερβουδάκη , υπάλληλος του 
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 
 
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, δεν παραβρέθηκε κανείς. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς από το σύνολο των έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα  επτά  (7) 
μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
    Μετά τη λήψη της υπ’ αριθμ. 141/2022 απόφασης της  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής προσήλθε 
αποχώρησε ο κ. Νικόλαος Βλαζάκης  και προσήλθε ο κ.  Καλογριδάκης Μιχαήλ   αναπληρωματικό 
μέλος της παράταξης «ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΝΙΑ » μετά τη σύμπραξη της με αυτή της παράταξης του κ. 
Δαμιανάκη Ευτύχη «ΧΑΝΙΑ ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ» 
 
   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής, τo, εντός ημερήσιας διάταξης, υπ' αριθμ. 
υπ' αριθμ. 29098 /10-06-2022 διαβιβαστικό  της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  το οποίο 
έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: Αποστολή γνωμοδοτικών αποφάσεων για την ίδρυση της λαϊκής αγοράς του Δήμου           
              Χανίων. 
 
ΣΧΕΤ.:  1. Η με αρ. 20/2022 απόφαση της Κοινότητας Χανίων. 
       2. Η με αρ. 2/2022 απόφαση της Κοινότητας Νεροκούρου. 
       3. Η με αρ. 2/2022 απόφαση της Κοινότητας Μουρνιών. 
       4. Η με αρ. 2/2022 απόφαση της Κοινότητας Κουνουπιδιανών. 
       5. Η με αρ. 1/2022 απόφαση της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας. 
 
       Σας αποστέλλουμε, τις παραπάνω σχετικές αναφερόμενες (1-5) γνωμοδοτικές αποφάσεις  
Κοινοτήτων, που αφορούν την ίδρυση της λαϊκής αγοράς του Δήμου Χανίων και παρακαλούμε για τις 
δικές σας ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Α) η υπ’αριθμ. 20/2022 απόφ. Κοινότητας Χανίων  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ  
 

Αριθ.Αποφ. 20/2022 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 6/2022 της τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων 
του Δήμου Χανίων. 
 
Θέμα: Γνωμοδοτική απόφαση για την ίδρυση της λαϊκής αγοράς που θα πραγματοποιείται  στα 
διοικητικά όρια της Δ.Ε Χανίων του Δήμου Χανίων  
 
Στα Χανιά σήμερα  23/05/2022 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 12:30 διεξήχθη τακτική δια ζώσης 
συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19,  και  μετά  από την υπ’ αριθμ. Πρωτ 24130/18-05-2022 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. 
 
O Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα δεκαπέντε (15) μέλη της Κοινότητας ήταν :  
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             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ     
                                                                                                                   
                                                                                  1.ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ                  
1.ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ                                                2.ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                                                                             
2.ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                     3. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ  
3.ΑΡΤΖΟΥΧΑΛΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                                           4. ΜΠΟΥΧΛΗ ΕΛΕΝΗ                                                                                  
4.ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                                                                                                                                                                                  
5.ΖΗΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ     
6.ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
7. ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                                                                                              
8.ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ   
9.ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ                                                                                                     
10.ΤΣΟΥΠΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
11. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                                                             
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η  κ. Ευτυχία Τζωρτζακάκη , υπάλληλος του Δήμου Χανίων.(Aπόφαση  
Δημάρχου 552/2019) για την συλλογή  των ψήφων και την τήρηση των πρακτικών .  
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 έντεκα (11) μέλη . 
Ο κ. Χαλκιαδάκης Γιάννης αποχώρησε μετά την απόφαση 21 με θέμα ΄΄ Απαγόρευση διαδρομής 
μέσα από την Παλιά Πόλη του διώροφου τουριστικού λεωφορείου (κόκκινου)΄΄. 
 
  Τέθηκε υπόψη του συμβουλίου από τον πρόεδρο το εκτός  ημερησίας διάταξης θέμα  το οποίο 
συμφώνησαν τα μέλη να συζητηθεί με αριθμ. πρωτ. Ορθή επανάληψη 24278/19-05-2022 έγγραφο 
της Επιτροπής Χωροθέτησης Λαϊκών Αγορών που  έχει ως εξής :    
 
ΘΕΜΑ: Αποστολή εισήγησης για την ίδρυση της λαϊκής αγοράς του Δήμου Χανίων  
 
Σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθμ. 2/2022 απόφαση που αφορά την εισήγησή μας για την ίδρυση της 
λαϊκής αγοράς του Δήμου Χανίων και παρακαλούμε για τη πρόταση σας προς την Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής, 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, για την λαϊκή αγορά που θα πραγματοποιείται στα διοικητικά σας όρια.  
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  2/2022 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΑΪΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ 
 
Σήμερα 17-05-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 09:00 έως 13:00 διεξήχθη έκτακτη δια περιφοράς 
συνεδρίαση της Επιτροπής Χωροθέτησης Λαϊκής Αγοράς Δήμου Χανίων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18-09-2021 τεύχος Α’), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(e-mail), sms (στο κινητό του γραμματέα 6947983751), εγγράφως ύστερα από την υπ’ αριθμ. 
23464/16-05-2022 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                     
2. Τσουπάκης Μιχαήλ                                              
3. Βουλγαρίδης Μηνάς                                            
4. Καρατζάς Γαβριήλ                                                                                
5. Καψωμενάκης Κωνσταντίνος                               
6. Μαρκουλάκης Σταύρος 
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7. Μαρκαντωνάκης Ευτύχιος 
8. Χατζάκης Ιωάννης 
9. Λιονάκης Μανούσος 
10. Βουρλάκης Νικόλαος 
 
Χρέη Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της  Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κα 
Βανδουλάκη για την καταμέτρηση των ψήφων με email, sms (στο κινητό του γραμματέα 
6947983751), εγγράφως και την τήρηση των πρακτικών. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος πρότεινε την ίδρυση της λαϊκής αγοράς του 
Δήμου Χανίων με την ακόλουθη εισήγησή του: 
 
Εισήγηση Αντιδημάρχου Χανίων για την ίδρυση της λαϊκής αγοράς του Δήμου Χανίων 
 
Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2α του του άρθρου 26 του ν. 4849/2021: 
 
«1. Αρμόδιες αρχές για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, και φορείς λειτουργίας τους, είναι οι δήμοι 
της χώρας εντός των ορίων των οποίων αυτές λειτουργούν… 
2. Οι αρμόδιες αρχές της παρ. 1 έχουν, για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν ή πρόκειται να 
λειτουργήσουν εντός των ορίων τους, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α) Την ίδρυση, την κατάργηση, τη μετακίνηση, την επέκταση και τη χωροθέτηση των λαϊκών αγορών, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 27, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία τους, και ιδίως την 
καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς» 
 
Σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 66 του ν. 4849/2021: 
 
«Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, χωρίς απόφαση ίδρυσης, 
κανονισμό λειτουργίας και τοπογραφικό διάγραμμα, οι αρμόδιοι φορείς λειτουργίας οφείλουν να 
προβούν στην έκδοση αυτών και την καταχώρισή τους στο Ο.Π.Σ.Α.Α. εντός τριών (3) μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η παράλειψη των ενεργειών του πρώτου εδαφίου επισύρει τις 
κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 62. Για τη βελτίωση και χορήγηση θέσης ισχύουν τα προβλεπόμενα 
στην παρ. 3.» 
 
Σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4849/2021: 
 
«1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ίδρυση, η κατάργηση, η μετακίνηση και η επέκταση των λαϊκών 
αγορών γίνεται με απόφαση του φορέα λειτουργίας μετά από την επιλογή του χώρου λειτουργίας 
τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου κοινοποιείται στην 
Περιφέρεια του δήμου εντός των ορίων του οποίου λειτουργεί η λαϊκή αγορά.» 
 
Επειδή, η λαϊκή αγορά του Δήμου Χανίων είχε ιδρυθεί από την τέως Νομαρχία Χανίων, που όμως 
μετά την μεταφορά της αρμοδιότητας στους Δήμους και την αποστολή σχετικών φακέλων, δεν εστάλη 
καμία σχετική απόφαση.    
 
Επειδή, σύμφωνα με τα παραπάνω, απαραίτητη για την καταχώριση στο Ο.Π.Σ.Α.Α είναι η απόφαση 
ίδρυσης της λαϊκής αγοράς.  
 
Σύμφωνα με τις παρ. 1-4 του άρθρου 25 του ν. 4849/2021: 
 
«1. Η λειτουργία υπαίθριων οργανωμένων αγορών επιτρέπεται σε υπαίθριους χώρους που ορίζονται 
με απόφαση της αρμόδιας αρχής, και στους οποίους υπάρχει ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση για το 
κοινό, περιλαμβανόμενων των ατόμων με αναπηρία, και ιδίως σε οδούς, πλατείες, πάρκα και 
εξωτερικούς χώρους εκκλησιών. Οι υπαίθριοι χώροι του πρώτου εδαφίου μπορούν να είναι δημόσιοι 
ή μισθωμένοι από το Δημόσιο. 
2. Η απόφαση ορισμού των χώρων λειτουργίας της παρ. 1 εκδίδεται μετά από γνώμη της αρμόδιας 
αστυνομικής αρχής σχετικά με τις επιπτώσεις στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Η γνώμη της 
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αρμόδιας αστυνομικής αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών αφότου ζητηθεί, 
και αν αυτή παρέλθει άπρακτη, η απόφαση του φορέα λειτουργίας μπορεί να εκδίδεται χωρίς αυτή. 
3. Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας οφείλει να διασφαλίζει ότι, με τον ορισμό των χώρων λειτουργίας 
των υπαίθριων οργανωμένων αγορών, δεν εμποδίζεται η πρόσβαση σε σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα 
υγείας, σταθμούς του αστικού και του προαστιακού σιδηρόδρομου, σταθμούς υπεραστικών 
λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, χώρους άσκησης θρησκευτικής λατρείας, 
αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβεστικούς σταθμούς, εισόδους κατοικιών και καταστημάτων, 
ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και ότι δεν δυσχεραίνονται η λειτουργία των ανωτέρω και ο 
εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 
4. Η απόφαση ορισμού του χώρου λειτουργίας υπαίθριας οργανωμένης αγοράς συνοδεύεται από 
τοπογραφικό διάγραμμα, που συντάσσεται με μέριμνα του φορέα λειτουργίας και στο οποίο 
απεικονίζονται: 
α) τα όρια που αυτή καταλαμβάνει, 
β) η χωροθέτηση των θέσεων, ανά κατηγορία προϊόντων,  
γ) το σύνολο των θέσεων που καλύπτουν οι πωλητές με αρίθμηση, αναφορά στο αντικείμενο 
εκμετάλλευσης κάθε πάγκου πωλητών στις αγορές που απαιτείται και 
δ) οι κενές θέσεις. 
Το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα, καταχωρείται στο Ο.Π.Σ.A.Α. και κοινοποιείται στη Γενική 
Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, εντός της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 56.» 
 
Βάσει των παραπάνω εισηγούμαι την ίδρυση της λαϊκής αγοράς στα όρια του Δήμου Χανίων, για τις 
ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Σάββατο ως ακολούθως: 
 
1. Δευτέρα 
 
Η λαϊκή αγορά θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή των Δικαστηρίων/ Αγίου Ιωάννη της 
Δημοτικής Ενότητας Χανίων όπου θα υπάρχουν 137 θέσεις, 86 για παραγωγούς  και 51 για 
επαγγελματίες πωλητές αντίστοιχα.  
              
Η λαϊκή αγορά θα λειτουργεί κυλιόμενα στις παρακάτω οδούς: 
 
α) Στην οδό Καλλινίκου Κριτοβουλίδου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Ιωάννη Σφακιανάκη, έως 
τη διασταύρωσή της με την οδό Κ. Μαλινού. 
β) Στην οδό Γιαμπουδάκη, από τη διασταύρωσή της με την οδό Ξανθουδίδου έως τη διασταύρωσή 
της με την οδό Νεάρχου και στην οδό Βασιλείου Ψιλάκη, από την διασταύρωσή της με την οδό 
Γιαμπουδάκη έως τη διασταύρωσή της με την Ηγουμένου Γαβριήλ. 
γ) Στην οδό Γιαμπουδάκη, από την διασταύρωσή της με την οδό Ι. Χατζηδάκη, έως την διασταύρωσή 
της με την οδό Γ. Χατζηδάκη και στην οδό Ρενιέρη, από την διασταύρωσή της με την οδό 
Γιαμπουδάκη μέχρι το σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης. 
δ) Στην οδό Μαλινού, από την διασταύρωσή της με την οδό Κ. Μάνου, έως τη διασταύρωσή της με 
την οδό Κριτοβουλίδου. 
 
2. Τρίτη 
 
Η λαϊκή αγορά θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή Μουρνίων/ Νεροκούρου της Δημοτικής 
Ενότητας Ελευθερίου Βενιζέλου όπου θα υπάρχουν 142 θέσεις, 91 για παραγωγούς  και 51 για 
επαγγελματίες πωλητές αντίστοιχα.  
 
Η λαϊκή αγορά θα λειτουργεί κυλιόμενα στις παρακάτω οδούς: 
 
α) Στην οδό Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, από τη διασταύρωσή της με την οδό Αγίων Αποστόλων, έως 
τη διασταύρωσή της με την 2η πάροδο Γεωργίου Καραϊσκάκη και τμήμα της Γεωργίου Καραϊσκάκη. 
Επίσης θα χρησιμοποιείται η πάροδος της οδού Ζαλόγγου μέχρι την συμβολή της με την οδό 
Απτέρων. β) Στην οδό Σωκράτους, από τη διασταύρωσή της με την οδό Θ. Κολοκοτρώνη έως τη 
διασταύρωσή της με την οδό Αναξαγόρα και την 1η πάροδο της οδού Σωκράτους μέχρι τη 
διασταύρωσή της με την Σοφοκλή Βενιζέλου και στην οδό Οδ. Ανδρούτσου, από τη διασταύρωσή της 
με την Σοφοκλή Βενιζέλου, μέχρι το μήκος που απαιτείται για την πλήρωση των θέσεων. 
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3. Τετάρτη 
 
Η λαϊκή αγορά θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή των Παχιανών της Δημοτικής Ενότητας 
Χανίων όπου θα υπάρχουν 142 θέσεις, 91 για παραγωγούς  και 51 για επαγγελματίες πωλητές 
αντίστοιχα.  
 
Η λαϊκή αγορά θα λειτουργεί κυλιόμενα στις παρακάτω οδούς: 
 
α) Στην οδό Μανουσογιαννάκηδων, από τη διασταύρωσή της με την οδό Μάρκου Μπότσαρη μέχρι τη 
διασταύρωσή της με την οδό Παχιανών. 
β) Στην οδό Εφέδρων Πολεμιστών από τη διασταύρωσή της με την οδό Ξέπαπα μέχρι τη 
διασταύρωσή της την οδό Ζυμβρακάκηδων. 
γ) Στην οδό Αναγνώστου Μάντακα από τη διασταύρωσή της με την οδό Μαργουνίου έως τη 
διασταύρωσή της με την οδό Αναπαύσεως. Το τμήμα του δρόμου της Αν. Μάντακα μεταξύ των οδών 
Ζυμβρακάκηδων και Κ. Σφακιανάκη θα παραμένει ελεύθερο για την διέλευση πεζών και οχημάτων.  
δ) Στην οδό Νικολάου Σκουλά από τη διασταύρωσή της με την οδό Παρθενίου Κελαϊδή μέχρι τη 
διασταύρωσή της με την οδό Κλήματος. Το τετράγωνο μεταξύ των οδών Μανουσογιαννάκηδων και 
Μαργουνίου θα παραμείνει ελεύθερο από την βόρεια πλευρά του. 
ε) Στην οδό Μαργουνίου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Παχιανών έως τη διασταύρωσή της με 
την οδό Μάρκου Μπότσαρη. 
 
4. Πέμπτη 
 
Η λαϊκή αγορά θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Χώρας της Δημοτικής 
Ενότητας Χανίων όπου θα υπάρχουν 137 θέσεις, 86 για παραγωγούς  και 51 για επαγγελματίες 
πωλητές αντίστοιχα.  
 
Η λαϊκή αγορά θα λειτουργεί κυλιόμενα στις παρακάτω οδούς: 
 
α) Στην οδό Μελετίου Πηγά, από τη διασταύρωσή της με την οδό Πειραιώς μέχρι τη διασταύρωσή της 
με την οδό Αγίου Κωνσταντίνου. Και στο τμήμα της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, από τη διασταύρωσή 
της με την Μελετίου Πηγά έως τη διασταύρωσή της με την οδό Πατριάρχου Ιωαννικείου μήκους 40 
μέτρων. Η πλευρά της οδού που βρίσκεται ο Ιερός ναός Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης θα παραμείνει 
ελεύθερη και προσβάσιμη. 
β) Στην οδό Πατριάρχου Γερασίμου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Πειραιώς μέχρι τη 
διασταύρωσή της με την οδό Αγίου Κωνσταντίνου. Και στο τμήμα της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, από 
τη διασταύρωσή της με την Πατριάρχου Γερασίμου έως τη διασταύρωσή της με την Πατριάρχου 
Ιωαννικείου. 
γ) Στην οδό Πατριάρχου Ιωαννικείου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Πειραιώς μέχρι τη 
διασταύρωσή της με την οδό Πατριάρχου Αθανασίου. 
δ) Στην οδό Μονής Γωνιάς, από τη διασταύρωσή της με την οδό Κισσάμου έως τη διασταύρωσή της 
με την οδό Σελίνου. 
 
5. Σάββατο 
 
Η λαϊκή αγορά θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου/ Κουμ Καπί της Δημοτικής 
Ενότητας Χανίων όπου θα υπάρχουν 192 θέσεις, 141 για παραγωγούς  και 51 για επαγγελματίες 
πωλητές αντίστοιχα.  
 
Οι δρόμος που προτείνεται για την χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς είναι ο ακόλουθος: 
 
Στην οδό Μίνωος, από τη διασταύρωσή της με την οδό Νικηφόρου Φωκά, έως τη διασταύρωσή της 
με την οδό Επιμενίδου και στο σύνεγγυς πλατύ τμήμα της οδού Νικηφόρου Επισκόπου. Επίσης θα 
εκτείνεται προσωρινά στον χώρο στάθμευσης της Santa Lucia με είσοδο από την οδό Νικηφόρου 
Φωκά. Τμήμα δεκαπέντε (15) μέτρων από τη διασταύρωση της οδού Μίνωος με την οδό Επιμενίδου 
θα 

ΑΔΑ: ΩΑΕ9ΩΗ5-319



          Αρ. Απόφασης:188 

 7 

 

 

 

 

παραμένει ανοικτό και από τις δύο πλευρές. 
 
Επίσης προτείνονται οι ακόλουθοι δρόμοι, ανεξάρτητα από το για ποια ημέρα λειτουργίας της λαϊκής 
αγοράς θα χρησιμοποιηθούν: 
 
Στην Κοινότητα Κουνουπιδιανών της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου, στην οδό Ακρωτηρίου, από 
την διασταύρωσή της με την οδό Αριστοτέλους μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό 2η Αγίων 
Πάντων, όπου θα υπάρχουν 142 θέσεις, 91 για παραγωγούς  και 51 για επαγγελματίες πωλητές 
αντίστοιχα.  
 
Στην Κοινότητα Δαράτσου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας, στην Αγία Μαρίνα, στην οδό 
Ιωάννη Καποδίστρια, από την διασταύρωση της με την οδό Θεοτοκοπούλου, έως την διασταύρωσή 
της με την οδό Βαγή, όπου θα υπάρχουν 142 θέσεις, 91 για παραγωγούς  και 51 για επαγγελματίες 
πωλητές αντίστοιχα.  
 
Ο χώρος λειτουργίας, η μέρα, το χρονικό διάστημα και η κυκλική επιλογή των δρόμων ανά περιοχή 
θα καθορίζεται με απόφαση μετακίνησης/χωροθέτησης, σύμφωνα με την παρ. 2α του του άρθρου 26 
του ν. 4849/2021.  
Για το χρονικό διάστημα από 01/04/2022 έως 31/03/2024 η λαϊκή αγορά των Χανίων θα 
δραστηριοποιείται στους δρόμους που έχουν οριστεί με την υπ΄ αρ. 93/2022 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Χανίων. 
 
Τα τοπογραφικά διαγράμματα θα συντάσσονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και θα 
συνοδεύουν την απόφαση χωροθέτησης. 
   
Η εύρυθμη λειτουργία και κάθε τι που αφορά την λαϊκή αγορά θα αναφέρεται στον κανονισμό 
λειτουργίας της  σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4849/2021.   
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τον Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/05-11-2021 τ. Α΄) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, 
βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» 
2. Την υπ’ αρ. 93/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων με την οποία χωροθετήθηκε η 
λαϊκή αγορά των Χανίων για το χρονικό διάστημα από 01/04/2022 έως και 31/03/2024 
3.   Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής  Χωροθέτησης Λαϊκής Αγοράς  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ: 
 
Ομόφωνα απέχοντος από την ψηφοφορία του κ. Βουρλάκης Νικόλαος, να εισηγηθεί την ίδρυση της 
λαϊκής αγοράς του Δήμου Χανίων ως παρακάτω: 
 
Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2α του του άρθρου 26 του ν. 4849/2021: 
 
«1. Αρμόδιες αρχές για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, και φορείς λειτουργίας τους, είναι οι δήμοι 
της χώρας εντός των ορίων των οποίων αυτές λειτουργούν… 
2. Οι αρμόδιες αρχές της παρ. 1 έχουν, για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν ή πρόκειται να 
λειτουργήσουν εντός των ορίων τους, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α) Την ίδρυση, την κατάργηση, τη μετακίνηση, την επέκταση και τη χωροθέτηση των λαϊκών αγορών, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 27, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία τους, και ιδίως την 
καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς» 
 
Σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 66 του ν. 4849/2021: 
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«Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, χωρίς απόφαση ίδρυσης, 
κανονισμό λειτουργίας και τοπογραφικό διάγραμμα, οι αρμόδιοι φορείς λειτουργίας οφείλουν να 
προβούν στην έκδοση αυτών και την καταχώρισή τους στο Ο.Π.Σ.Α.Α. εντός τριών (3) μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η παράλειψη των ενεργειών του πρώτου εδαφίου επισύρει τις 
κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 62. Για τη βελτίωση και χορήγηση θέσης ισχύουν τα προβλεπόμενα 
στην παρ. 3.» 
 
Σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4849/2021: 
 
«1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ίδρυση, η κατάργηση, η μετακίνηση και η επέκταση των λαϊκών 
αγορών γίνεται με απόφαση του φορέα λειτουργίας μετά από την επιλογή του χώρου λειτουργίας 
τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου κοινοποιείται στην 
Περιφέρεια του δήμου εντός των ορίων του οποίου λειτουργεί η λαϊκή αγορά.» 
 
Επειδή, η λαϊκή αγορά του Δήμου Χανίων είχε ιδρυθεί από την τέως Νομαρχία Χανίων, που όμως 
μετά την μεταφορά της αρμοδιότητας στους Δήμους και την αποστολή σχετικών φακέλων, δεν εστάλη 
καμία σχετική απόφαση.    
 
Επειδή, σύμφωνα με τα παραπάνω, απαραίτητη για την καταχώριση στο Ο.Π.Σ.Α.Α είναι η απόφαση 
ίδρυσης της λαϊκής αγοράς.  
 
Σύμφωνα με τις παρ. 1-4 του άρθρου 25 του ν. 4849/2021: 
 
«1. Η λειτουργία υπαίθριων οργανωμένων αγορών επιτρέπεται σε υπαίθριους χώρους που ορίζονται 
με απόφαση της αρμόδιας αρχής, και στους οποίους υπάρχει ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση για το 
κοινό, περιλαμβανόμενων των ατόμων με αναπηρία, και ιδίως σε οδούς, πλατείες, πάρκα και 
εξωτερικούς χώρους εκκλησιών. Οι υπαίθριοι χώροι του πρώτου εδαφίου μπορούν να είναι δημόσιοι 
ή μισθωμένοι από το Δημόσιο. 
2. Η απόφαση ορισμού των χώρων λειτουργίας της παρ. 1 εκδίδεται μετά από γνώμη της αρμόδιας 
αστυνομικής αρχής σχετικά με τις επιπτώσεις στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Η γνώμη της 
αρμόδιας αστυνομικής αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών αφότου ζητηθεί, 
και αν αυτή παρέλθει άπρακτη, η απόφαση του φορέα λειτουργίας μπορεί να εκδίδεται χωρίς αυτή. 
3. Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας οφείλει να διασφαλίζει ότι, με τον ορισμό των χώρων λειτουργίας 
των υπαίθριων οργανωμένων αγορών, δεν εμποδίζεται η πρόσβαση σε σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα 
υγείας, σταθμούς του αστικού και του προαστιακού σιδηρόδρομου, σταθμούς υπεραστικών 
λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, χώρους άσκησης θρησκευτικής λατρείας, 
αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβεστικούς σταθμούς, εισόδους κατοικιών και καταστημάτων, 
ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και ότι δεν δυσχεραίνονται η λειτουργία των ανωτέρω και ο 
εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 
4. Η απόφαση ορισμού του χώρου λειτουργίας υπαίθριας οργανωμένης αγοράς συνοδεύεται από 
τοπογραφικό διάγραμμα, που συντάσσεται με μέριμνα του φορέα λειτουργίας και στο οποίο 
απεικονίζονται: 
α) τα όρια που αυτή καταλαμβάνει, 
β) η χωροθέτηση των θέσεων, ανά κατηγορία προϊόντων,  
γ) το σύνολο των θέσεων που καλύπτουν οι πωλητές με αρίθμηση, αναφορά στο αντικείμενο 
εκμετάλλευσης κάθε πάγκου πωλητών στις αγορές που απαιτείται και 
δ) οι κενές θέσεις. 
Το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα, καταχωρείται στο Ο.Π.Σ.A.Α. και κοινοποιείται στη Γενική 
Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, εντός της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 56.» 
 
Βάσει των παραπάνω εισηγούμαι την ίδρυση της λαϊκής αγοράς στα όρια του Δήμου Χανίων, για τις 
ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Σάββατο ως ακολούθως: 
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1. Δευτέρα 
 
Η λαϊκή αγορά θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή των Δικαστηρίων/ Αγίου Ιωάννη της 
Δημοτικής Ενότητας Χανίων όπου θα υπάρχουν 137 θέσεις, 86 για παραγωγούς  και 51 για 
επαγγελματίες πωλητές αντίστοιχα.  
              
Η λαϊκή αγορά θα λειτουργεί κυλιόμενα στις παρακάτω οδούς: 
 
α) Στην οδό Καλλινίκου Κριτοβουλίδου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Ιωάννη Σφακιανάκη, έως 
τη διασταύρωσή της με την οδό Κ. Μαλινού. 
β) Στην οδό Γιαμπουδάκη, από τη διασταύρωσή της με την οδό Ξανθουδίδου έως τη διασταύρωσή 
της με την οδό Νεάρχου και στην οδό Βασιλείου Ψιλάκη, από την διασταύρωσή της με την οδό 
Γιαμπουδάκη έως τη διασταύρωσή της με την Ηγουμένου Γαβριήλ. 
γ) Στην οδό Γιαμπουδάκη, από την διασταύρωσή της με την οδό Ι. Χατζηδάκη, έως την διασταύρωσή 
της με την οδό Γ. Χατζηδάκη και στην οδό Ρενιέρη, από την διασταύρωσή της με την οδό 
Γιαμπουδάκη μέχρι το σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης. 
δ) Στην οδό Μαλινού, από την διασταύρωσή της με την οδό Κ. Μάνου, έως τη διασταύρωσή της με 
την οδό Κριτοβουλίδου. 
 
2. Τρίτη 
 
Η λαϊκή αγορά θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή Μουρνιών / Νεροκούρου της Δημοτικής 
Ενότητας Ελευθερίου Βενιζέλου όπου θα υπάρχουν 142 θέσεις, 91 για παραγωγούς  και 51 για 
επαγγελματίες πωλητές αντίστοιχα.  
 
Η λαϊκή αγορά θα λειτουργεί κυλιόμενα στις παρακάτω οδούς: 
 
α) Στην οδό Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, από τη διασταύρωσή της με την οδό Αγίων Αποστόλων, έως 
τη διασταύρωσή της με την 2η πάροδο Γεωργίου Καραϊσκάκη και τμήμα της Γεωργίου Καραϊσκάκη. 
Επίσης θα χρησιμοποιείται η πάροδος της οδού Ζαλόγγου μέχρι την συμβολή της με την οδό 
Απτέρων. β) Στην οδό Σωκράτους, από τη διασταύρωσή της με την οδό Θ. Κολοκοτρώνη έως τη 
διασταύρωσή της με την οδό Αναξαγόρα και την 1η πάροδο της οδού Σωκράτους μέχρι τη 
διασταύρωσή της με την Σοφοκλή Βενιζέλου και στην οδό Οδ. Ανδρούτσου, από τη διασταύρωσή της 
με την Σοφοκλή Βενιζέλου, μέχρι το μήκος που απαιτείται για την πλήρωση των θέσεων. 
 
3. Τετάρτη 
 
Η λαϊκή αγορά θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή των Παχιανών της Δημοτικής Ενότητας 
Χανίων όπου θα υπάρχουν 142 θέσεις, 91 για παραγωγούς  και 51 για επαγγελματίες πωλητές 
αντίστοιχα.  
 
Η λαϊκή αγορά θα λειτουργεί κυλιόμενα στις παρακάτω οδούς: 
 
α) Στην οδό Μανουσογιαννάκηδων, από τη διασταύρωσή της με την οδό Μάρκου Μπότσαρη μέχρι τη 
διασταύρωσή της με την οδό Παχιανών. 
β) Στην οδό Εφέδρων Πολεμιστών από τη διασταύρωσή της με την οδό Ξέπαπα μέχρι τη 
διασταύρωσή της την οδό Ζυμβρακάκηδων. 
γ) Στην οδό Αναγνώστου Μάντακα από τη διασταύρωσή της με την οδό Μαργουνίου έως τη 
διασταύρωσή της με την οδό Αναπαύσεως. Το τμήμα του δρόμου της Αν. Μάντακα μεταξύ των οδών 
Ζυμβρακάκηδων και Κ. Σφακιανάκη θα παραμένει ελεύθερο για την διέλευση πεζών και οχημάτων.  
δ) Στην οδό Νικολάου Σκουλά από τη διασταύρωσή της με την οδό Παρθενίου Κελαϊδή μέχρι τη 
διασταύρωσή της με την οδό Κλήματος. Το τετράγωνο μεταξύ των οδών Μανουσογιαννάκηδων και 
Μαργουνίου θα παραμείνει ελεύθερο από την βόρεια πλευρά του. 
ε) Στην οδό Μαργουνίου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Παχιανών έως τη διασταύρωσή της με 
την οδό Μάρκου Μπότσαρη. 
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4. Πέμπτη 
 
Η λαϊκή αγορά θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Χώρας της Δημοτικής 
Ενότητας Χανίων όπου θα υπάρχουν 137 θέσεις, 86 για παραγωγούς  και 51 για επαγγελματίες 
πωλητές αντίστοιχα.  
 
Η λαϊκή αγορά θα λειτουργεί κυλιόμενα στις παρακάτω οδούς: 
 
α) Στην οδό Μελετίου Πηγά, από τη διασταύρωσή της με την οδό Πειραιώς μέχρι τη διασταύρωσή της 
με την οδό Αγίου Κωνσταντίνου. Και στο τμήμα της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, από τη διασταύρωσή 
της με την Μελετίου Πηγά έως τη διασταύρωσή της με την οδό Πατριάρχου Ιωαννικείου μήκους 40 
μέτρων. Η πλευρά της οδού που βρίσκεται ο Ιερός ναός Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης θα παραμείνει 
ελεύθερη και προσβάσιμη. 
β) Στην οδό Πατριάρχου Γερασίμου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Πειραιώς μέχρι τη 
διασταύρωσή της με την οδό Αγίου Κωνσταντίνου. Και στο τμήμα της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, από 
τη διασταύρωσή της με την Πατριάρχου Γερασίμου έως τη διασταύρωσή της με την Πατριάρχου 
Ιωαννικείου. 
γ) Στην οδό Πατριάρχου Ιωαννικείου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Πειραιώς μέχρι τη 
διασταύρωσή της με την οδό Πατριάρχου Αθανασίου. 
δ) Στην οδό Μονής Γωνιάς, από τη διασταύρωσή της με την οδό Κισσάμου έως τη διασταύρωσή της 
με την οδό Σελίνου. 
 
5. Σάββατο 
 
Η λαϊκή αγορά θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου/ Κουμ Καπί της Δημοτικής 
Ενότητας Χανίων όπου θα υπάρχουν 192 θέσεις, 141 για παραγωγούς  και 51 για επαγγελματίες 
πωλητές αντίστοιχα.  
 
Οι δρόμος που προτείνεται για την χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς είναι ο ακόλουθος: 
 
Στην οδό Μίνωος, από τη διασταύρωσή της με την οδό Νικηφόρου Φωκά, έως τη διασταύρωσή της 
με την οδό Επιμενίδου και στο σύνεγγυς πλατύ τμήμα της οδού Νικηφόρου Επισκόπου. Επίσης θα 
εκτείνεται προσωρινά στον χώρο στάθμευσης της Santa Lucia με είσοδο από την οδό Νικηφόρου 
Φωκά. Τμήμα δεκαπέντε (15) μέτρων από τη διασταύρωση της οδού Μίνωος με την οδό Επιμενίδου 
θα 
παραμένει ανοικτό και από τις δύο πλευρές. 
 
Επίσης προτείνονται οι ακόλουθοι δρόμοι, ανεξάρτητα από το για ποια ημέρα λειτουργίας της λαϊκής 
αγοράς θα χρησιμοποιηθούν: 
 
- Στην Κοινότητα Κουνουπιδιανών της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου, στην οδό Ακρωτηρίου, από 
την διασταύρωσή της με την οδό Αριστοτέλους μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό 2η Αγίων 
Πάντων, όπου θα υπάρχουν 142 θέσεις, 91 για παραγωγούς  και 51 για επαγγελματίες πωλητές 
αντίστοιχα.  
- Στην Κοινότητα Αγία Μαρίνας της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας, στην Αγία Μαρίνα, στην οδό 
Ιωάννη Καποδίστρια, από την διασταύρωση της με την οδό Θεοτοκοπούλου, έως την διασταύρωσή 
της με την οδό Βαγή, όπου θα υπάρχουν 142 θέσεις, 91 για παραγωγούς  και 51 για επαγγελματίες 
πωλητές αντίστοιχα.  
 
Ο χώρος λειτουργίας, η μέρα, το χρονικό διάστημα και η κυκλική επιλογή των δρόμων ανά περιοχή 
θα καθορίζεται με απόφαση μετακίνησης/χωροθέτησης, σύμφωνα με την παρ. 2α του του άρθρου 26 
του ν. 4849/2021.  
Για το χρονικό διάστημα από 01/04/2022 έως 31/03/2024 η λαϊκή αγορά των Χανίων θα 
δραστηριοποιείται στους δρόμους που έχουν οριστεί με την υπ΄ αρ. 93/2022 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Χανίων. 
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Τα τοπογραφικά διαγράμματα θα συντάσσονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και θα 
συνοδεύουν την απόφαση χωροθέτησης. 
   
Η εύρυθμη λειτουργία και κάθε τι που αφορά την λαϊκή αγορά θα αναφέρεται στον κανονισμό 
λειτουργίας της  σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4849/2021.   
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2022.  
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση . 
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 
το οποίο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 84 του Ν. 4555/2018 & την εγκύκλιο 88/21-8-2019 του 
Υπουργείου Εσωτερικών . 
 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Συμφωνεί με την εισήγηση της Επιτροπής Χωροθέτησης Λαϊκών Αγορών για την ίδρυση  λαϊκής 
αγοράς που θα πραγματοποιείται  διοικητικά όρια της Δ.Ε Χανίων του Δήμου Χανίων  ως  εξής  : 
 
Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2α του του άρθρου 26 του ν. 4849/2021: 
 
«1. Αρμόδιες αρχές για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, και φορείς λειτουργίας τους, είναι οι δήμοι 
της χώρας εντός των ορίων των οποίων αυτές λειτουργούν… 
2. Οι αρμόδιες αρχές της παρ. 1 έχουν, για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν ή πρόκειται να 
λειτουργήσουν εντός των ορίων τους, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α) Την ίδρυση, την κατάργηση, τη μετακίνηση, την επέκταση και τη χωροθέτηση των λαϊκών αγορών, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 27, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία τους, και ιδίως την 
καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς» 
 
Σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 66 του ν. 4849/2021: 
 
«Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, χωρίς απόφαση ίδρυσης, 
κανονισμό λειτουργίας και τοπογραφικό διάγραμμα, οι αρμόδιοι φορείς λειτουργίας οφείλουν να 
προβούν στην έκδοση αυτών και την καταχώρισή τους στο Ο.Π.Σ.Α.Α. εντός τριών (3) μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η παράλειψη των ενεργειών του πρώτου εδαφίου επισύρει τις 
κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 62. Για τη βελτίωση και χορήγηση θέσης ισχύουν τα προβλεπόμενα 
στην παρ. 3.» 
 
Σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4849/2021: 
 
«1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ίδρυση, η κατάργηση, η μετακίνηση και η επέκταση των λαϊκών 
αγορών γίνεται με απόφαση του φορέα λειτουργίας μετά από την επιλογή του χώρου λειτουργίας 
τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου κοινοποιείται στην 
Περιφέρεια του δήμου εντός των ορίων του οποίου λειτουργεί η λαϊκή αγορά.» 
 
Επειδή, η λαϊκή αγορά του Δήμου Χανίων είχε ιδρυθεί από την τέως Νομαρχία Χανίων, που όμως 
μετά την μεταφορά της αρμοδιότητας στους Δήμους και την αποστολή σχετικών φακέλων, δεν εστάλη 
καμία σχετική απόφαση.    
 
Επειδή, σύμφωνα με τα παραπάνω, απαραίτητη για την καταχώριση στο Ο.Π.Σ.Α.Α είναι η απόφαση 
ίδρυσης της λαϊκής αγοράς.  
 
Σύμφωνα με τις παρ. 1-4 του άρθρου 25 του ν. 4849/2021: 
 

ΑΔΑ: ΩΑΕ9ΩΗ5-319



          Αρ. Απόφασης:188 

 12 

 

 

 

 

«1. Η λειτουργία υπαίθριων οργανωμένων αγορών επιτρέπεται σε υπαίθριους χώρους που ορίζονται 
με απόφαση της αρμόδιας αρχής, και στους οποίους υπάρχει ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση για το 
κοινό, περιλαμβανόμενων των ατόμων με αναπηρία, και ιδίως σε οδούς, πλατείες, πάρκα και 
εξωτερικούς χώρους εκκλησιών. Οι υπαίθριοι χώροι του πρώτου εδαφίου μπορούν να είναι δημόσιοι 
ή μισθωμένοι από το Δημόσιο. 
2. Η απόφαση ορισμού των χώρων λειτουργίας της παρ. 1 εκδίδεται μετά από γνώμη της αρμόδιας 
αστυνομικής αρχής σχετικά με τις επιπτώσεις στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Η γνώμη της 
αρμόδιας αστυνομικής αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών αφότου ζητηθεί, 
και αν αυτή παρέλθει άπρακτη, η απόφαση του φορέα λειτουργίας μπορεί να εκδίδεται χωρίς αυτή. 
3. Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας οφείλει να διασφαλίζει ότι, με τον ορισμό των χώρων λειτουργίας 
των υπαίθριων οργανωμένων αγορών, δεν εμποδίζεται η πρόσβαση σε σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα 
υγείας, σταθμούς του αστικού και του προαστιακού σιδηρόδρομου, σταθμούς υπεραστικών 
λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, χώρους άσκησης θρησκευτικής λατρείας, 
αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβεστικούς σταθμούς, εισόδους κατοικιών και καταστημάτων, 
ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και ότι δεν δυσχεραίνονται η λειτουργία των ανωτέρω και ο 
εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 
4. Η απόφαση ορισμού του χώρου λειτουργίας υπαίθριας οργανωμένης αγοράς συνοδεύεται από 
τοπογραφικό διάγραμμα, που συντάσσεται με μέριμνα του φορέα λειτουργίας και στο οποίο 
απεικονίζονται: 
α) τα όρια που αυτή καταλαμβάνει, 
β) η χωροθέτηση των θέσεων, ανά κατηγορία προϊόντων,  
γ) το σύνολο των θέσεων που καλύπτουν οι πωλητές με αρίθμηση, αναφορά στο αντικείμενο 
εκμετάλλευσης κάθε πάγκου πωλητών στις αγορές που απαιτείται και 
δ) οι κενές θέσεις. 
Το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα, καταχωρείται στο Ο.Π.Σ.A.Α. και κοινοποιείται στη Γενική 
Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, εντός της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 56.» 
 
Βάσει των παραπάνω εισηγούμαι την ίδρυση της λαϊκής αγοράς στα όρια του Δήμου Χανίων, για τις 
ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Σάββατο ως ακολούθως: 
 
1. Δευτέρα 
 
Η λαϊκή αγορά θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή των Δικαστηρίων/ Αγίου Ιωάννη της 
Δημοτικής Ενότητας Χανίων όπου θα υπάρχουν 137 θέσεις, 86 για παραγωγούς  και 51 για 
επαγγελματίες πωλητές αντίστοιχα.  
              
Η λαϊκή αγορά θα λειτουργεί κυλιόμενα στις παρακάτω οδούς: 
 
α) Στην οδό Καλλινίκου Κριτοβουλίδου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Ιωάννη Σφακιανάκη, έως 
τη διασταύρωσή της με την οδό Κ. Μαλινού. 
β) Στην οδό Γιαμπουδάκη, από τη διασταύρωσή της με την οδό Ξανθουδίδου έως τη διασταύρωσή 
της με την οδό Νεάρχου και στην οδό Βασιλείου Ψιλάκη, από την διασταύρωσή της με την οδό 
Γιαμπουδάκη έως τη διασταύρωσή της με την Ηγουμένου Γαβριήλ. 
γ) Στην οδό Γιαμπουδάκη, από την διασταύρωσή της με την οδό Ι. Χατζηδάκη, έως την διασταύρωσή 
της με την οδό Γ. Χατζηδάκη και στην οδό Ρενιέρη, από την διασταύρωσή της με την οδό 
Γιαμπουδάκη μέχρι το σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης. 
δ) Στην οδό Μαλινού, από την διασταύρωσή της με την οδό Κ. Μάνου, έως τη διασταύρωσή της με 
την οδό Κριτοβουλίδου. 
 
2. Τετάρτη 
 
Η λαϊκή αγορά θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή των Παχιανών της Δημοτικής Ενότητας 
Χανίων όπου θα υπάρχουν 142 θέσεις, 91 για παραγωγούς  και 51 για επαγγελματίες πωλητές 
αντίστοιχα.  
Η λαϊκή αγορά θα λειτουργεί κυλιόμενα στις παρακάτω οδούς: 
α) Στην οδό Μανουσογιαννάκηδων, από τη διασταύρωσή της με την οδό Μάρκου Μπότσαρη μέχρι τη 
διασταύρωσή της με την οδό Παχιανών. 
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β) Στην οδό Εφέδρων Πολεμιστών από τη διασταύρωσή της με την οδό Ξέπαπα μέχρι τη 
διασταύρωσή της την οδό Ζυμβρακάκηδων. 
γ) Στην οδό Αναγνώστου Μάντακα από τη διασταύρωσή της με την οδό Μαργουνίου έως τη 
διασταύρωσή της με την οδό Αναπαύσεως. Το τμήμα του δρόμου της Αν. Μάντακα μεταξύ των οδών 
Ζυμβρακάκηδων και Κ. Σφακιανάκη θα παραμένει ελεύθερο για την διέλευση πεζών και οχημάτων.  
δ) Στην οδό Νικολάου Σκουλά από τη διασταύρωσή της με την οδό Παρθενίου Κελαϊδή μέχρι τη 
διασταύρωσή της με την οδό Κλήματος. Το τετράγωνο μεταξύ των οδών Μανουσογιαννάκηδων και 
Μαργουνίου θα παραμείνει ελεύθερο από την βόρεια πλευρά του. 
ε) Στην οδό Μαργουνίου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Παχιανών έως τη διασταύρωσή της με 
την οδό Μάρκου Μπότσαρη. 
 
3. Πέμπτη 
 
Η λαϊκή αγορά θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Χώρας της Δημοτικής 
Ενότητας Χανίων όπου θα υπάρχουν 137 θέσεις, 86 για παραγωγούς  και 51 για επαγγελματίες 
πωλητές αντίστοιχα.  
Η λαϊκή αγορά θα λειτουργεί κυλιόμενα στις παρακάτω οδούς: 
 
α) Στην οδό Μελετίου Πηγά, από τη διασταύρωσή της με την οδό Πειραιώς μέχρι τη διασταύρωσή της 
με την οδό Αγίου Κωνσταντίνου. Και στο τμήμα της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, από τη διασταύρωσή 
της με την Μελετίου Πηγά έως τη διασταύρωσή της με την οδό Πατριάρχου Ιωαννικείου μήκους 40 
μέτρων. Η πλευρά της οδού που βρίσκεται ο Ιερός ναός Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης θα παραμείνει 
ελεύθερη και προσβάσιμη. 
β) Στην οδό Πατριάρχου Γερασίμου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Πειραιώς μέχρι τη 
διασταύρωσή της με την οδό Αγίου Κωνσταντίνου. Και στο τμήμα της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, από 
τη διασταύρωσή της με την Πατριάρχου Γερασίμου έως τη διασταύρωσή της με την Πατριάρχου 
Ιωαννικείου. 
γ) Στην οδό Πατριάρχου Ιωαννικείου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Πειραιώς μέχρι τη 
διασταύρωσή της με την οδό Πατριάρχου Αθανασίου. 
δ) Στην οδό Μονής Γωνιάς, από τη διασταύρωσή της με την οδό Κισσάμου έως τη διασταύρωσή της 
με την οδό Σελίνου. 
 
4. Σάββατο 
 
Η λαϊκή αγορά θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου/ Κουμ Καπί της Δημοτικής 
Ενότητας Χανίων όπου θα υπάρχουν 192 θέσεις, 141 για παραγωγούς  και 51 για επαγγελματίες 
πωλητές αντίστοιχα.  
Οι δρόμος που προτείνεται για την χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς είναι ο ακόλουθος: 
Στην οδό Μίνωος, από τη διασταύρωσή της με την οδό Νικηφόρου Φωκά, έως τη διασταύρωσή της 
με την οδό Επιμενίδου και στο σύνεγγυς πλατύ τμήμα της οδού Νικηφόρου Επισκόπου. Επίσης θα 
εκτείνεται προσωρινά στον χώρο στάθμευσης της Santa Lucia με είσοδο από την οδό Νικηφόρου 
Φωκά. Τμήμα δεκαπέντε (15) μέτρων από τη διασταύρωση της οδού Μίνωος με την οδό Επιμενίδου 
θα παραμένει ανοικτό και από τις δύο πλευρές. 
Ο χώρος λειτουργίας, η μέρα, το χρονικό διάστημα και η κυκλική επιλογή των δρόμων ανά περιοχή 
θα καθορίζεται με απόφαση μετακίνησης/χωροθέτησης, σύμφωνα με την παρ. 2α του του άρθρου 26 
του ν. 4849/2021.  
Για το χρονικό διάστημα από 01/04/2022 έως 31/03/2024 η λαϊκή αγορά των Χανίων θα 
δραστηριοποιείται στους δρόμους που έχουν οριστεί με την υπ΄ αρ. 93/2022 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Χανίων. 
Τα τοπογραφικά διαγράμματα θα συντάσσονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και θα 
συνοδεύουν την απόφαση χωροθέτησης. 
Η εύρυθμη λειτουργία και κάθε τι που αφορά την λαϊκή αγορά θα αναφέρεται στον κανονισμό 
λειτουργίας της  σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4849/2021.   
 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα απόφαση από το πρακτικό και πήρε τον  αριθμό 20/2022 . 
                                               --------------------------------------------- 
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Β) η υπ’αριθμ. 2/2022 απόφ. Κοινότητας Νεροκούρου  
                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 2/2022 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Νεροκούρου του Δήμου 
Χανίων 
 Θέμα: Ίδρυση της λαϊκής αγοράς του Δήμου Χανίων στα διοικητικά όρια της Δ.Ε. Ελευθερίου 
Βενιζέλου στην Κοινότητα Νεροκούρου. 
 Στα Νεροκούρου, σήμερα Παρασκευή 27 Μαίου  2022 και ώρα 18:00 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 
24889/23-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας Νεροκούρου κ. Καλομοιράκη Κοσμά. 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω επτά (7) μέλη.  
  

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΟΥΔΕΙΣ 

ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ         
                                                            

  

ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  

ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ   

ΚΕΛΑΪΔΗ ΜΑΡΙΑ   

  
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Παπαδάκη Νικόλαο, Διοικητικό Υπάλληλο του Δήμου. 
Ο πρόεδρος εισηγούμενος του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης, θέτει υπ όψη των 
συμβούλων το υπ αριθ.24278/19-05-2022 έγγραφο της Επιτροπής χωροθέτησης λαϊκών αγορών του 
Δήμου μας περί ίδρυσης λαϊκής αγοράς του Δήμου Χανίων στα διοικητικά όρια της Δ.Ε. Ελευθερίου 
Βενιζέλου στην Κοινότητα Νεροκούρου.        
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 για την ίδρυση Λαϊκής αγοράς του Δήμου Χανίων στα 
διοικητικά όρια της Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου στην Κοινότητα Νεροκούρου. 
 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2022  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Γ) η υπ’αριθμ. 2/2022 απόφ. Κοινότητας Μουρνιών 
 Σας στέλνουμε απόσπασμα του 2ου πρακτικού της συνεδρίασης  του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Μουρνιών του Δήμου Χανίων που διαλαμβάνει την υπ’ αριθμ. 2/2022 απόφαση περί ίδρυσης της 
λαϊκής αγοράς και την λειτουργία της στην Κοινότητα μας.   
                                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 2/2022 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μουρνιών του Δήμου 
Χανίων. 
Θέμα: Περι ίδρυσης της λαϊκής αγοράς και την λειτουργία της στην Κοινότητα μας. 
 Στις Μουρνιές, σήμερα Παρασκευή 27 Μαίου 2022, και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα της Κοινότητας 
Μουρνιών συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας  Μουρνιών του Δήμου  Χανίων, 
ύστερα από την 24832/23-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας Μουρνιών κ. Σχοινά 
Μιχαήλ. 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) 
μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΣΧΟΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ    ΜΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΡΕΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ   
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ΚΟΥΜΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΝΙΚΗ 

  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Παπαδάκη Νικόλαο υπάλληλο Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου. 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος του πρώτου θέματος θέτει υπ όψη του Συμβουλίου το υπ αριθ. 24278/19-
05-2022 έγγραφο της Επιτροπής Χωροθέτησης Λαϊκών Αγορών που αναφέρει πρόταση προς την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την ίδρυση της λαϊκής αγοράς του Δήμου Χανίων και το Πρακτικό 
2/2022 της συνεδρίασης της Επιτροπής Χωροθέτησης Λαϊκής Αγοράς και την λειτουργία της κάθε 
Τρίτη στην ευρύτερη περιοχή Μουρνιών – Νεροκούρου της Δημοτικής μας Ενότητας όπου θα 
υπάρχουν 142 θέσεις, 91 για παραγωγούς και 51 για επαγγελματίες πωλητές αντίστοιχα και ζητά την 
πρότασή μας για ίδρυση της λαϊκής αγοράς στα διοικητικά όρια της Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου στην 
Κοινότητα Μουρνιών.  
Το Συμβούλιο κατόπιν των ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης   
                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
      Συμφωνεί με την εισήγηση της Επιτροπής Χωροθέτησης Λαϊκών Αγορών για την ίδρυση λαϊκής 
αγοράς στον Δήμο Χανίων στα διοικητικά όρια της Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου στην Κοινότητα 
Μουρνιών. 
 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2022 . 
 
-------------------------------------------------------------------------------------  
Δ) η υπ’αριθμ. 1/2022 απόφ.  Κοινότητα Αγίας Μαρίνας». 
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΕΩΣ ΣΥΜΒ/ΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 
 
Αριθ. Πρακτικού  1/2022 
 
   Στο Γαλατά, στο Γραφείο της Κοινότητας Αγ. Μαρίνας του Δήμου Χανίων, σήμερα την 27η Μαΐου 
2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της 
Κοινότητας Αγ. Μαρίνας του Δήμου Χανίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.: 24863/23-05-2022 
πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του 
Ν. 3852/2010 και τις σχετικές της Εγκ. 49/74572/29.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. 
 
ΘΕΜΑ 1ον: «Λήψη απόφασης που αφορά την εισήγηση της Επιτροπής Χωροθετήσεων Λαϊκών 
Αγορών για την ίδρυση λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Αγίας Μαρίνας της Δ.Ε. Ν.Κυδωνίας του 
Δήμου 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. 
-Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
   
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του 
Συμβουλίου το με αρ.πρωτ.:24278/19-05-2022 έγγραφο της Επιτροπής Χωροθετήσεων Λαϊκών 
Αγορών με το οποίο μας ζητείτε η πρότασή μας για την ίδρυση της λαϊκής αγοράς του Δ.Χανίων, στα 
διοικητικά όρια της Δ.Ε. Ν.Κυδωνίας στην Κοινότητα Αγίας Μαρίνας. 
 
Αριθμός Απόφασης 1/2022 
 
 Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αγ. Μαρίνας αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου του, μετά 
από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα 
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                                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
Συμφωνεί με την εισήγηση την Επιτροπής Χωροθετήσεων Λαϊκών Αγορών για την ίδρυση λαϊκής 
αγοράς του Δήμου Χανίων, στα διοικητικά όρια της Δ.Ε. Ν.Κυδωνίας στην Κοινότητα Αγίας Μαρίνας. 
 
Ε) η υπ’αριθμ. 2/2022 απόφ.    Κοινότητας Κουνουπιδιανών». 
 
1ο Θέμα : Αποστολή απόφασης 2/2022 που αφορά στην « Πρόταση γνώμης για τη λαϊκή αγορά που 
θα πραγματοποιείται στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Κουνουπιδιανών». 
 
Σχετ: Το υπ. αρ. 24278/19-5-2022 έγγραφο της Επιτροπής Χωροθέτησης Λαϊκής  Αγοράς  του Δήμου 
Χανίων. 
 
Σας αποστέλλουμε απόσπασμα του 3ου πρακτικού συνεδριάσεως της Κοινότητας Κουνουπιδιανών, 
που περιλαμβάνει την 2/2022 απόφαση  και παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητάς σας.  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ                                                          
                                                                                                        Αριθ. Αποφ.2/ 2022 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το Πρακτικό Νο 3/31-05-2022 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της  Κοινότητας 
Κουνουπιδιανών του Δήμου Χανίων 
 
1οΘΕΜΑ: «Πρόταση γνώμης που αφορά την εισήγηση της Επιτροπής Χωροθέτησης Λαϊκής Αγοράς, 
για την ίδρυση της λαϊκής αγοράς που θα πραγματοποιείται στα διοικητικά όρια της Κοινότητας 
Κουνουπιδιανών, Δ.Ε Ακρωτηρίου, Δήμου Χανιών.» 
 
    Στο Πυθάρι, σήμερα Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 13.00μ.μ. στο Κατάστημα της Δημοτικής 
Ενότητας Ακρωτηρίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της  Κοινότητας 
Κουνουπιδιανών, του Δήμου Χανίων ύστερα από την 26044/27-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου 
της Κοινότητας  κ. Τσιτωνάκη Εμμανουήλ, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 88 του Ν. 3852/10 & το άρθρο 3 παρ. 2 της εγκυκλίου 88/21-08-2019 του Υπουργείου 
Εσωτερικών.  
 
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τηρήθηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της Δημόσιας 
υγείας στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του COVID-19. 
 
     Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω πέντε  (5) μέλη : 
Τσιτωνάκης Εμμανουήλ-Πρόεδρος 
Λυχνάκης Γεώργιος 
Κελάκη Μαρία 
Κωστόπουλος Παρασκευάς 
Σκανδαλάκη Ευγενία 
Απόντες αν και νόμιμα προσκεκλημένοι ήταν οι κ. Μαλαξιανάκης Κων/νος και Καλλιγέρης Νικόλαος. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο Σκουμπάκη Σοφία. 
……………….  
    Εισηγούμενος το πρώτο θέμα της τακτικής συνεδρίασης, ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του 
Συμβουλίου για το υπ΄ αριθμ. 24278/19-05-2022 έγγραφο της Επιτροπής Χωροθέτησης Λαϊκής 
Αγοράς, το οποίο αναφέρεται στην ίδρυση λαϊκής αγοράς του Δ. Χανίων, στα διοικητικά όρια της 
Κοινότητας Κουνουπιδιανών, της Δ.Ε Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων.  
     Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και τέλος ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν 
σχετικά.   
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

     Έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου κ. Τσιτωνάκη, το με αρ 24278/19-05-2022 σχετικό 
έγγραφο,  τις απόψεις των μελών του και τις σχετικές διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/2010 & την 
εγκύκλιο 88/21-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 
Δεν συμφωνεί, όσον αφορά τη χωροθέτηση,  με την εισήγηση της Επιτροπής Χωροθέτησης Λαϊκής 
Αγοράς, για την ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στα διοικητικά όρια της Κοινότητα Κουνουπιδιανών, Δ.Ε 
Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2022. 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
                                                  
        Γίνεται γνωστό ότι, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έχει αποστείλει την υπ΄άριθμ 
36700 /15-07-2022 πρόσκληση  προς τους παρακάτω φορείς: 1. Αστυνομική Δ/νση Χανίων 2.Δ/νση 
Ανάπτυξης ΠΕ Χανίων -Τμ. Εμπορίου 3. ΕΒΕ Χανίων,4.Πυροσβεστική  Υπ/σία Χανίων 5.Δ/νση 
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χανίων, 6.Εμπορικό Σύλλογο 7. Αστικό ΚΤΕΛ Χανίων 8. 
Πρόεδρο  Επαγγελματιών -Βιοτεχνών 9. Πρόεδρο Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, προκειμένου να 
ενημερωθούν και να τοποθετηθούν περί της ανωτέρω χωροθέτησης. 
         Από τους ανωτέρους φορείς  συμμετείχε ο Πρόεδρο  Επαγγελματιών -Βιοτεχνών.   
 

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού δεν υπήρξε αντίρρηση 
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
     Αφού έλαβε υπόψη της τα άρθρα  73 του Ν. 3852/10 και την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου  
Επαγγελματιών -Βιοτεχνών κου Σταύρου Μαρκουλάκη  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                                                                
Κάνει δεκτές τις ανωτέρω θετικές αποφάσεις των Κοινοτήτων του Δήμου Χανίων περί ίδρυσης της 
λαϊκής αγοράς που θα πραγματοποιείται  στα διοικητικά όρια της Δ.Ε Χανίων του Δήμου Χανίων  , και 
ως προς την ιδρυση Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Κουνουπιδιανών κάνει δεκτή την  εισήγηση της 
Επιτροπής Χωροθέτησης, 
 όπως αναλυτικά αναφέρονται κάτωθι: 
 
1. Δευτέρα 
 
Η λαϊκή αγορά θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή των Δικαστηρίων/ Αγίου Ιωάννη της 
Δημοτικής Ενότητας Χανίων όπου θα υπάρχουν 137 θέσεις, 86 για παραγωγούς  και 51 για 
επαγγελματίες πωλητές αντίστοιχα.  
              
Η λαϊκή αγορά θα λειτουργεί κυλιόμενα στις παρακάτω οδούς: 
 
α) Στην οδό Καλλινίκου Κριτοβουλίδου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Ιωάννη Σφακιανάκη, έως 
τη διασταύρωσή της με την οδό Κ. Μαλινού. 
β) Στην οδό Γιαμπουδάκη, από τη διασταύρωσή της με την οδό Ξανθουδίδου έως τη διασταύρωσή 
της με την οδό Νεάρχου και στην οδό Βασιλείου Ψιλάκη, από την διασταύρωσή της με την οδό 
Γιαμπουδάκη έως τη διασταύρωσή της με την Ηγουμένου Γαβριήλ. 
γ) Στην οδό Γιαμπουδάκη, από την διασταύρωσή της με την οδό Ι. Χατζηδάκη, έως την διασταύρωσή 
της με την οδό Γ. Χατζηδάκη και στην οδό Ρενιέρη, από την διασταύρωσή της με την οδό 
Γιαμπουδάκη μέχρι το σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης. 
δ) Στην οδό Μαλινού, από την διασταύρωσή της με την οδό Κ. Μάνου, έως τη διασταύρωσή της με 
την οδό Κριτοβουλίδου. 
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2. Τρίτη 
 
Η λαϊκή αγορά θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή Μουρνιών / Νεροκούρου της Δημοτικής 
Ενότητας Ελευθερίου Βενιζέλου όπου θα υπάρχουν 142 θέσεις, 91 για παραγωγούς  και 51 για 
επαγγελματίες πωλητές αντίστοιχα.  
 
Η λαϊκή αγορά θα λειτουργεί κυλιόμενα στις παρακάτω οδούς: 
 
α) Στην οδό Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, από τη διασταύρωσή της με την οδό Αγίων Αποστόλων, έως 
τη διασταύρωσή της με την 2η πάροδο Γεωργίου Καραϊσκάκη και τμήμα της Γεωργίου Καραϊσκάκη. 
Επίσης θα χρησιμοποιείται η πάροδος της οδού Ζαλόγγου μέχρι την συμβολή της με την οδό 
Απτέρων. β) Στην οδό Σωκράτους, από τη διασταύρωσή της με την οδό Θ. Κολοκοτρώνη έως τη 
διασταύρωσή της με την οδό Αναξαγόρα και την 1η πάροδο της οδού Σωκράτους μέχρι τη 
διασταύρωσή της με την Σοφοκλή Βενιζέλου και στην οδό Οδ. Ανδρούτσου, από τη διασταύρωσή της 
με την Σοφοκλή Βενιζέλου, μέχρι το μήκος που απαιτείται για την πλήρωση των θέσεων. 
 
3. Τετάρτη 
 
Η λαϊκή αγορά θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή των Παχιανών της Δημοτικής Ενότητας 
Χανίων όπου θα υπάρχουν 142 θέσεις, 91 για παραγωγούς  και 51 για επαγγελματίες πωλητές 
αντίστοιχα.  
 
Η λαϊκή αγορά θα λειτουργεί κυλιόμενα στις παρακάτω οδούς: 
 
α) Στην οδό Μανουσογιαννάκηδων, από τη διασταύρωσή της με την οδό Μάρκου Μπότσαρη μέχρι τη 
διασταύρωσή της με την οδό Παχιανών. 
β) Στην οδό Εφέδρων Πολεμιστών από τη διασταύρωσή της με την οδό Ξέπαπα μέχρι τη 
διασταύρωσή της την οδό Ζυμβρακάκηδων. 
γ) Στην οδό Αναγνώστου Μάντακα από τη διασταύρωσή της με την οδό Μαργουνίου έως τη 
διασταύρωσή της με την οδό Αναπαύσεως. Το τμήμα του δρόμου της Αν. Μάντακα μεταξύ των οδών 
Ζυμβρακάκηδων και Κ. Σφακιανάκη θα παραμένει ελεύθερο για την διέλευση πεζών και οχημάτων.  
δ) Στην οδό Νικολάου Σκουλά από τη διασταύρωσή της με την οδό Παρθενίου Κελαϊδή μέχρι τη 
διασταύρωσή της με την οδό Κλήματος. Το τετράγωνο μεταξύ των οδών Μανουσογιαννάκηδων και 
Μαργουνίου θα παραμείνει ελεύθερο από την βόρεια πλευρά του. 
ε) Στην οδό Μαργουνίου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Παχιανών έως τη διασταύρωσή της με 
την οδό Μάρκου Μπότσαρη. 
 
4. Πέμπτη 
 
Η λαϊκή αγορά θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Χώρας της Δημοτικής 
Ενότητας Χανίων όπου θα υπάρχουν 137 θέσεις, 86 για παραγωγούς  και 51 για επαγγελματίες 
πωλητές αντίστοιχα.  
 
Η λαϊκή αγορά θα λειτουργεί κυλιόμενα στις παρακάτω οδούς: 
 
α) Στην οδό Μελετίου Πηγά, από τη διασταύρωσή της με την οδό Πειραιώς μέχρι τη διασταύρωσή της 
με την οδό Αγίου Κωνσταντίνου. Και στο τμήμα της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, από τη διασταύρωσή 
της με την Μελετίου Πηγά έως τη διασταύρωσή της με την οδό Πατριάρχου Ιωαννικείου μήκους 40 
μέτρων. Η πλευρά της οδού που βρίσκεται ο Ιερός ναός Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης θα παραμείνει 
ελεύθερη και προσβάσιμη. 
β) Στην οδό Πατριάρχου Γερασίμου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Πειραιώς μέχρι τη 
διασταύρωσή της με την οδό Αγίου Κωνσταντίνου. Και στο τμήμα της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, από 
τη διασταύρωσή της με την Πατριάρχου Γερασίμου έως τη διασταύρωσή της με την Πατριάρχου 
Ιωαννικείου. 
γ) Στην οδό Πατριάρχου Ιωαννικείου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Πειραιώς μέχρι τη 
διασταύρωσή της με την οδό Πατριάρχου Αθανασίου. 
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δ) Στην οδό Μονής Γωνιάς, από τη διασταύρωσή της με την οδό Κισσάμου έως τη διασταύρωσή της 
με την οδό Σελίνου. 
 
5. Σάββατο 
 
Η λαϊκή αγορά θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου/ Κουμ Καπί της Δημοτικής 
Ενότητας Χανίων όπου θα υπάρχουν 192 θέσεις, 141 για παραγωγούς  και 51 για επαγγελματίες 
πωλητές αντίστοιχα.  
 
Οι δρόμος που προτείνεται για την χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς είναι ο ακόλουθος: 
 
Στην οδό Μίνωος, από τη διασταύρωσή της με την οδό Νικηφόρου Φωκά, έως τη διασταύρωσή της 
με την οδό Επιμενίδου και στο σύνεγγυς πλατύ τμήμα της οδού Νικηφόρου Επισκόπου. Επίσης θα 
εκτείνεται προσωρινά στον χώρο στάθμευσης της Santa Lucia με είσοδο από την οδό Νικηφόρου 
Φωκά. Τμήμα δεκαπέντε (15) μέτρων από τη διασταύρωση της οδού Μίνωος με την οδό Επιμενίδου 
θα παραμένει ανοικτό και από τις δύο πλευρές. 
 
 
- Στην Κοινότητα Κουνουπιδιανών της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου, στην οδό Ακρωτηρίου, από 
την διασταύρωσή της με την οδό Αριστοτέλους μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό 2η Αγίων 
Πάντων, όπου θα υπάρχουν 142 θέσεις, 91 για παραγωγούς  και 51 για επαγγελματίες πωλητές 
αντίστοιχα.  
 
- Στην Κοινότητα Δαράτσου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας, στην Αγία Μαρίνα, στην οδό 
Ιωάννη Καποδίστρια, από την διασταύρωση της με την οδό Θεοτοκοπούλου, έως την διασταύρωσή 
της με την οδό Βαγή, όπου θα υπάρχουν 142 θέσεις, 91 για παραγωγούς  και 51 για επαγγελματίες 
πωλητές αντίστοιχα.  
 
 
Ο χώρος λειτουργίας, η μέρα, το χρονικό διάστημα και η κυκλική επιλογή των δρόμων ανά περιοχή 
θα καθορίζεται με απόφαση μετακίνησης/χωροθέτησης, σύμφωνα με την παρ. 2α του του άρθρου 26 
του ν. 4849/2021.  
Για το χρονικό διάστημα από 01/04/2022 έως 31/03/2024 η λαϊκή αγορά των Χανίων θα 
δραστηριοποιείται στους δρόμους που έχουν οριστεί με την υπ΄ αρ. 93/2022 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Χανίων. 
 
Τα τοπογραφικά διαγράμματα θα συντάσσονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και θα 
συνοδεύουν την απόφαση χωροθέτησης. 
   
Η εύρυθμη λειτουργία και κάθε τι που αφορά την λαϊκή αγορά θα αναφέρεται στον κανονισμό 
λειτουργίας της  σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4849/2021.   
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   134/2022     
  
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επακολουθεί διαλογική συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση  
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 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Μειοψηφούντων των κ.κ. Βουρλάκη Νικόλαου, Ρίζου Σεραφείμ. 
 
Εγκρίνει την ίδρυσης λαϊκής αγοράς του Δήμου Χανίων, ως εξής: 
 
1. Δευτέρα 
 
Η λαϊκή αγορά θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή των Δικαστηρίων/ Αγίου Ιωάννη της 
Δημοτικής Ενότητας Χανίων όπου θα υπάρχουν 137 θέσεις, 86 για παραγωγούς  και 51 για 
επαγγελματίες πωλητές αντίστοιχα.  
              
Η λαϊκή αγορά θα λειτουργεί κυλιόμενα στις παρακάτω οδούς: 
 
α) Στην οδό Καλλινίκου Κριτοβουλίδου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Ιωάννη Σφακιανάκη, έως 
τη διασταύρωσή της με την οδό Κ. Μαλινού. 
β) Στην οδό Γιαμπουδάκη, από τη διασταύρωσή της με την οδό Ξανθουδίδου έως τη διασταύρωσή 
της με την οδό Νεάρχου και στην οδό Βασιλείου Ψιλάκη, από την διασταύρωσή της με την οδό 
Γιαμπουδάκη έως τη διασταύρωσή της με την Ηγουμένου Γαβριήλ. 
γ) Στην οδό Γιαμπουδάκη, από την διασταύρωσή της με την οδό Ι. Χατζηδάκη, έως την διασταύρωσή 
της με την οδό Γ. Χατζηδάκη και στην οδό Ρενιέρη, από την διασταύρωσή της με την οδό 
Γιαμπουδάκη μέχρι το σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης. 
δ) Στην οδό Μαλινού, από την διασταύρωσή της με την οδό Κ. Μάνου, έως τη διασταύρωσή της με 
την οδό Κριτοβουλίδου. 
 
2. Τρίτη 
 
Η λαϊκή αγορά θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή Μουρνιών / Νεροκούρου της Δημοτικής 
Ενότητας Ελευθερίου Βενιζέλου όπου θα υπάρχουν 142 θέσεις, 91 για παραγωγούς  και 51 για 
επαγγελματίες πωλητές αντίστοιχα.  
 
Η λαϊκή αγορά θα λειτουργεί κυλιόμενα στις παρακάτω οδούς: 
 
α) Στην οδό Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, από τη διασταύρωσή της με την οδό Αγίων Αποστόλων, έως 
τη διασταύρωσή της με την 2η πάροδο Γεωργίου Καραϊσκάκη και τμήμα της Γεωργίου Καραϊσκάκη. 
Επίσης θα χρησιμοποιείται η πάροδος της οδού Ζαλόγγου μέχρι την συμβολή της με την οδό 
Απτέρων. β) Στην οδό Σωκράτους, από τη διασταύρωσή της με την οδό Θ. Κολοκοτρώνη έως τη 
διασταύρωσή της με την οδό Αναξαγόρα και την 1η πάροδο της οδού Σωκράτους μέχρι τη 
διασταύρωσή της με την Σοφοκλή Βενιζέλου και στην οδό Οδ. Ανδρούτσου, από τη διασταύρωσή της 
με την Σοφοκλή Βενιζέλου, μέχρι το μήκος που απαιτείται για την πλήρωση των θέσεων. 
 
3. Τετάρτη 
 
Η λαϊκή αγορά θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή των Παχιανών της Δημοτικής Ενότητας 
Χανίων όπου θα υπάρχουν 142 θέσεις, 91 για παραγωγούς  και 51 για επαγγελματίες πωλητές 
αντίστοιχα.  
 
Η λαϊκή αγορά θα λειτουργεί κυλιόμενα στις παρακάτω οδούς: 
 
α) Στην οδό Μανουσογιαννάκηδων, από τη διασταύρωσή της με την οδό Μάρκου Μπότσαρη μέχρι τη 
διασταύρωσή της με την οδό Παχιανών. 
β) Στην οδό Εφέδρων Πολεμιστών από τη διασταύρωσή της με την οδό Ξέπαπα μέχρι τη 
διασταύρωσή της την οδό Ζυμβρακάκηδων. 
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γ) Στην οδό Αναγνώστου Μάντακα από τη διασταύρωσή της με την οδό Μαργουνίου έως τη 
διασταύρωσή της με την οδό Αναπαύσεως. Το τμήμα του δρόμου της Αν. Μάντακα μεταξύ των οδών 
Ζυμβρακάκηδων και Κ. Σφακιανάκη θα παραμένει ελεύθερο για την διέλευση πεζών και οχημάτων.  
δ) Στην οδό Νικολάου Σκουλά από τη διασταύρωσή της με την οδό Παρθενίου Κελαϊδή μέχρι τη 
διασταύρωσή της με την οδό Κλήματος. Το τετράγωνο μεταξύ των οδών Μανουσογιαννάκηδων και 
Μαργουνίου θα παραμείνει ελεύθερο από την βόρεια πλευρά του. 
ε) Στην οδό Μαργουνίου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Παχιανών έως τη διασταύρωσή της με 
την οδό Μάρκου Μπότσαρη. 
 
4. Πέμπτη 
 
Η λαϊκή αγορά θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Χώρας της Δημοτικής 
Ενότητας Χανίων όπου θα υπάρχουν 137 θέσεις, 86 για παραγωγούς  και 51 για επαγγελματίες 
πωλητές αντίστοιχα.  
 
Η λαϊκή αγορά θα λειτουργεί κυλιόμενα στις παρακάτω οδούς: 
 
α) Στην οδό Μελετίου Πηγά, από τη διασταύρωσή της με την οδό Πειραιώς μέχρι τη διασταύρωσή της 
με την οδό Αγίου Κωνσταντίνου. Και στο τμήμα της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, από τη διασταύρωσή 
της με την Μελετίου Πηγά έως τη διασταύρωσή της με την οδό Πατριάρχου Ιωαννικείου μήκους 40 
μέτρων. Η πλευρά της οδού που βρίσκεται ο Ιερός ναός Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης θα παραμείνει 
ελεύθερη και προσβάσιμη. 
β) Στην οδό Πατριάρχου Γερασίμου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Πειραιώς μέχρι τη 
διασταύρωσή της με την οδό Αγίου Κωνσταντίνου. Και στο τμήμα της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, από 
τη διασταύρωσή της με την Πατριάρχου Γερασίμου έως τη διασταύρωσή της με την Πατριάρχου 
Ιωαννικείου. 
γ) Στην οδό Πατριάρχου Ιωαννικείου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Πειραιώς μέχρι τη 
διασταύρωσή της με την οδό Πατριάρχου Αθανασίου. 
δ) Στην οδό Μονής Γωνιάς, από τη διασταύρωσή της με την οδό Κισσάμου έως τη διασταύρωσή της 
με την οδό Σελίνου. 
 
5. Σάββατο 
 
Η λαϊκή αγορά θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου/ Κουμ Καπί της Δημοτικής 
Ενότητας Χανίων όπου θα υπάρχουν 192 θέσεις, 141 για παραγωγούς  και 51 για επαγγελματίες 
πωλητές αντίστοιχα.  
 
Οι δρόμος που προτείνεται για την χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς είναι ο ακόλουθος: 
 
Στην οδό Μίνωος, από τη διασταύρωσή της με την οδό Νικηφόρου Φωκά, έως τη διασταύρωσή της 
με την οδό Επιμενίδου και στο σύνεγγυς πλατύ τμήμα της οδού Νικηφόρου Επισκόπου. Επίσης θα 
εκτείνεται προσωρινά στον χώρο στάθμευσης της Santa Lucia με είσοδο από την οδό Νικηφόρου 
Φωκά. Τμήμα δεκαπέντε (15) μέτρων από τη διασταύρωση της οδού Μίνωος με την οδό Επιμενίδου 
θα παραμένει ανοικτό και από τις δύο πλευρές. 
 
- Στην Κοινότητα Κουνουπιδιανών της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου, στην οδό Ακρωτηρίου, από 
την διασταύρωσή της με την οδό Αριστοτέλους μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό 2η Αγίων 
Πάντων, όπου θα υπάρχουν 142 θέσεις, 91 για παραγωγούς  και 51 για επαγγελματίες πωλητές 
αντίστοιχα.  
 
- Στην Κοινότητα Δαράτσου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας, στην Αγία Μαρίνα, στην οδό 
Ιωάννη Καποδίστρια, από την διασταύρωση της με την οδό Θεοτοκοπούλου, έως την διασταύρωσή 
της με την οδό Βαγή, όπου θα υπάρχουν 142 θέσεις, 91 για παραγωγούς  και 51 για επαγγελματίες 
πωλητές αντίστοιχα.  
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Ο χώρος λειτουργίας, η μέρα, το χρονικό διάστημα και η κυκλική επιλογή των δρόμων ανά περιοχή 
θα καθορίζεται με απόφαση μετακίνησης/χωροθέτησης, σύμφωνα με την παρ. 2α του του άρθρου 26 
του ν. 4849/2021.  
Για το χρονικό διάστημα από 01/04/2022 έως 31/03/2024 η λαϊκή αγορά των Χανίων θα 
δραστηριοποιείται στους δρόμους που έχουν οριστεί με την υπ΄ αρ. 93/2022 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Χανίων. 
 
Τα τοπογραφικά διαγράμματα θα συντάσσονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και θα 
συνοδεύουν την απόφαση χωροθέτησης. 
   
Η εύρυθμη λειτουργία και κάθε τι που αφορά την λαϊκή αγορά θα αναφέρεται στον κανονισμό 
λειτουργίας της  σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4849/2021.   
 
 
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο. 
 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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Ακριβές αντίγραφο 

Ο Αναπληρωτής Γραμματέας 
 

Γεωργιακάκης Ελευθέριος 
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