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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9 
 

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 27η Μαρτίου 

2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13680/22-3-2019 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου του Σώματος, παρόντος του Δημάρχου Χανίων κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΜΒΟΥΚΑ. 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Αγγελάκη Ναυσικά, Αδοντάκης Μανώλης, Αλιφιεράκη-Ανδρουλάκη Ελευθερία, Ανδρεάδης Εμμανουήλ, Αποστολάκη-Σαρικάκη 

Γεωργία, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης, Βλαζάκης Νικόλαος, Βουλγαρίδης Μηνάς, Βουτετάκη Αικατερίνη, 

Γούλας Λάμπρος, Καζάκος Κυριάκος, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Καραμπινάκης Νικόλαος, Κεμεσίδης Εμμανουήλ, Κοκκινάκη 

Μαρία, Κοκοτσάκης Πέτρος, Κονταξάκης Ευτύχιος, Κοτζαμιχάλης Μιχαήλ, Κουκλάκης Γεώργιος, Κουρούσης Χαράλαμπος, 

Κουτράκης Ιωάννης, Λεβεντάκης Δημήτριος, Λειψάκης Δημήτριος, Μαράκης Ιωάννης, Μαυρεδάκης Εμμανουήλ, Μυλωνάκη 

Θεοχαρούλα, Ξανθουδάκης Γεώργιος, Παινεσάκης Νικόλαος, Παπαδάκης Δημήτριος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Παπαντωνάκης 

Νικόλαος, Παπιδάκη Δέσποινα, Περάκης Ιωάννης, Πουλιδάκης Γεώργιος, Ρίζος Σεραφείμ, Σαρρής Ιωάννης, Σκουλάκης 

Εμμανουήλ, Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος, Τζήκας Θεόδωρος, Τζινευράκης Μιχαήλ, Τσαπάκος Γεώργιος, Τσιτσιρίδη Ελπίδα, 

Φανδριδάκης Κωνσταντίνος, Φιωτάκης Σταύρος, Φοβάκης Μανούσος, Φραγγεδάκης Γεώργιος, Φραγκάκης Εμμανουήλ, 

Χατζηδάκη - Μιχαηλάκη Χρυσή. 
Απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόμιμα οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Αγγελάκη Ναυσικά, Αλιφιεράκη-Ανδρουλάκη Ελευθερία, 

Αρχοντάκης Γεώργιος, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Καραμπινάκης Νικόλαος, Κεμεσίδης Εμμανουήλ, Κοκοτσάκης Πέτρος, 

Κοτζαμιχάλης Μιχαήλ, Λεβεντάκης Δημήτριος, Λειψάκης Δημήτριος, Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Παπαδάκης Δημήτριος, Σκουλάκης 

Εμμανουήλ, Τζινευράκης Μιχαήλ, Τσιτσιρίδη Ελπίδα, Φανδριδάκης Κωνσταντίνος και Φραγγεδάκης Γεώργιος. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα - πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Δρακακάκη.  
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, ήταν παρόντες οι κ.κ. Καλομοιράκης Κοσμάς 

μέλος και Σούδας Φωκάς Κωνσταντίνος. Επίσης από τους Προέδρους – Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν 

όλοι κληθεί, ήταν παρόντες οι κ.κ. Θερίσου Φυτουράκης Αθανάσιος.  
Οι παραπάνω Πρόεδροι ψήφισαν θετικά για τα θέματα που τους αφορούν. 
Πριν τη λήψη της 194/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ Παπαδογιάννης Αριστείδης, κατά τη συζήτηση της 209/2019 προσήλθε ο κ. 

Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης, κατά τη συζήτηση της 210/2019 αποχώρησαν οι κ.κ Βουλγαρίδης Μηνάς, Τζήκας Θεόδωρος και 

προσήλθε ο κ. Ανδρεάδης Εμμανουήλ, κατά τη συζήτηση της 212/2019 αποχώρησαν οι κ.κ. Αποστολάκη-Σαρικάκη Γεωργία, 

Βουτετάκη Αικατερίνη, Ρίζος Σεραφείμ, Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος, Τσαπάκος Γεώργιος, Φραγκάκης Εμμανουήλ και μετά την 

213/2019 αποχώρησε ο κ. Γούλας Λάμπρος.  
Η υπ’ αριθμ. 194/2019 απόφαση συζητήθηκε ομόφωνα εκτός ημερήσιας διάταξης.  

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

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 210 

Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα το ακόλουθο υπ’ αριθμ. 8894 + 12257/26-3-
2019 έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά Χωροθέτηση λαϊκών αγορών και έχει ως 
εξής: 
      Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 37/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα 
«Χωροθετήσεις λαϊκών αγορών δήμου Χανίων» και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης 
από το συμβούλιο σας. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΔήμου Χανίων 

ΘΕΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  ΔHΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
Στα Χανιά, σήμερα  22 Μαρτίου   2019  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  09.30 η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12376/18-03-
2019 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 έξι (6) μέλη 
απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόμιμα  Γεώργιος Τσαπάκος, Γεώργιος  Φραγγεδάκης, Ελ. Αλιφιετράκη, , Δημ. 
Λειψάκης, Γεώργιος Σχοινοπλοκάκης ,Ι. Περάκης  και παρόντος του γ’  αναπληρωματικού κ. Νικ. 
Παινεσάκη ως αναφέρονται παρακάτω, η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίας:       
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ            ΑΠΟΝΤΕΣ 
      Γεωργία Σαρικάκη- Αποστολάκη     Πρόεδρος                                                                          
      Γεώργιος Ξανθουδάκης                                  
      Μηνάς Βουλγαρίδης                                                                  Ελευθερία Αλιφιεράκη 
       Νικ. Παινεσάκης                                                                        Γεώργιος Τσαπάκος              
       Αντ-Ι. Βαρδάκης                                                                       Γεώργιος Φραγγεδάκης     
       Νικ. Καραμπινάκης                                                                   Δημ. Λειψάκης 
                                                                                                 Γεώργιος Σχοινοπλοκάκης 
                                                                                 Ι. Περάκης  
       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα κ. Αννα Ζερβουδάκη  υπάλληλο Δήμου Χανίων. 
   Στη συνέχεια  η Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής τα, εντός ημερήσιας διάταξης, κάτωθι εγγραφα: 
 
Α) το υπ’αριθμ. 8894/14-03-2019 διαβιβαστικό της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων που έχει ως εξής: 
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ΘΕΜΑ: Απόφαση 3/2019 της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων με θέμα: Χωροθέτηση των Λαϊκών αγορών 
του Δήμου Χανίων  
Σχετ: το με αριθμ. Πρωτ. 8894/26-02-2019 έγγραφο της Επιτροπής χωροθέτησης Λαϊκών  Αγορών  
  
Σας στέλνουμε τη με  αρ. 3/2019 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, που αφορά στο αντικείμενο 
του θέματος και παρακαλούμε για τις ενέργειες της αρμοδιότητάς σας 

Αριθ. Αποφ. 3/2019 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 3/2019 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων  του 

Δήμου Χανίων 

ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση Λαϊκών Αγορών Δήμου Χανίων  
Στα Χανιά, σήμερα, 7/3/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας 
Χανίων του Δήμου Χανίων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 
Χανίων του Δήμου Χανίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9685/28-2-2019 Πρόκληση της Προέδρου κ. 
Αθανασάκη Ειρήνης, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88  του 
Ν.3852/10. 
      Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω δέκα (11) μέλη: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 
 2. ΒΑΓΙΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2. ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 3. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΘΑ 3. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
 4. ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   4. ΣΓΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 5. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗ – ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΘΗΡΕΣΙΑ   
 6. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ – ΠΕΝΤΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 
 7. ΛΑΪΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - ΜΑΡΙΑ 
 8. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΩ 
 9. ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   
10.ΤΖΕΪΡΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
11. ΤΖΑΡΑ – ΣΑΡΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
   
                                                                  (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Αγγελική Πετράτου, υπάλληλο του Δήμου Χανίων, (Απόφ. Δημάρχου: 
618/2017) 
.......................................................................................................................................................................... 
Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν ο Δήμαρχος Χανίων Αναστάσιος Βάμβουκας, ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος 
Ξανθουδάκης, τα Μέλη της Επιτροπής οριοθέτησης κοινοχρήστων χώρων -Μπροκαλάκης Κ., Μπενάκης 
Γ., Γεωργακάκη Α., ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Χατζηκυριάκος, από τη 
Δ/νση Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ο κ. Ροδομαγουλάκης Σταμάτης, εκπρόσωποι συλλόγων, κατοίκων, 
και καταστηματαρχών 

 

Αριθμ. Αποφ. 3/2019 
Στη συνέχεια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων προχώρησε στην εξέταση του 2ου θέματος 
της ημερήσιας διάταξης που αφορά : Χωροθέτηση λαϊκών Αγορών Δήμου Χανίων και εισάγεται και 
ανακοινώνεται από την κ. Πρόεδρο προς το Σώμα το υπ’αριθμ. 8894/26-02-2019 έγγραφο Επιτροπής 
Χωροθέτησης Λαϊκών Αγορών που έχει ως εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  2/2019 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΛΑΪΚΩΝ  ΑΓΟΡΩΝ 
Σήμερα 21-02-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 συνεδρίασε στην αίθουσα Τύπου του Δήμου Χανίων η 
Επιτροπή Χωροθετήσεων Λαϊκών Αγορών, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7050/13-02-2019 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Πουλιδάκη Γεωργίου. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 
1. Πουλιδάκης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής 
2. Κονταξάκης Ευτύχιος, Αντιδήμαρχος Χανίων 
3. Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος 
4. Ρίζος Σεραφείμ, Δημοτικός Σύμβουλος 
5. Καψωμενάκης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του Συλλόγου Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών. 
6. Μαρκουλάκης Σταύρος, Εκπρόσωπος του Σωματείου Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών “Η 
Αναγέννηση”. 
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Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν, αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν, ο εκπρόσωπος της 
Τροχαίας Χανίων Υ/Β κ. Μαρκαντωνάκης Ευτύχιος, ο κ. Παπαντωνάκης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος, 
ο κ. Παπαδάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος και ο κ. Βουλγαρίδης Μηνάς, Δημοτικός Σύμβουλος. 
Στη συνεδρίαση παρευρέθει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου 
Χανίων κ. Χατζηκυριάκος Μιχαήλ. 
Χρέη Γραμματέα άσκησε ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Κεκάκης 
Αντώνιος. 
    Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με μοναδικό 
θέμα συζήτησης την Χωροθέτηση των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Χανίων για το χρονικό διάστημα από 
01/04/2019 έως 31/03/2020. 
      Έχοντας υπόψη: 
 1. Την υπ’ αριθμ. 209/2018 απόφασή του, το Δ.Σ. Χανίων είχε εγκρίνει τη λειτουργία των λαϊκών 
αγορών σε συγκεκριμένους δρόμους των Χανίων για το χρονικό διάστημα από 01/04/2018 έως 
31/03/2019. 
 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” 
και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 
να εισηγηθεί την χωροθέτηση των λαϊκών αγορών του Δήμου Χανίων για το χρονικό διάστημα από 
01/04/2019 έως 31/03/2020 ως παρακάτω: 

Λαϊκή  αγορά Δευτέρας 
Η λαϊκή αγορά της Δευτέρας να χωροθετείται: 
 1. Από 01/04/2019 έως 30/09/2019 στην οδό Στέφανου Ξανθουδίδου, από την διασταύρωση της με 
την οδό Ιωάννη Σφακιανάκη, έως την διασταύρωσή της με την Κωνσταντίνου Μαλινού. Εξαιρείται το τμήμα  
από τη συμβολή της οδού Στέφανου Ξανθουδίδου με την οδό Κωνσταντίνου  Γιαμπουδάκη έως τη 
συμβολή της οδού Στέφανου Ξανθουδίδου με την οδό Ηγουμένου Γαβριήλ, λόγω ύπαρξης Σχολείου και 
ΚΑΠΗ. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Στέφανου Ξανθουδίδου με τις οδούς Ιωάννη Σφακιανάκη, Κωνσταντίνου 
Γιαμπουδάκη, Ηγουμένου Γαβριήλ και Κωνσταντίνου Μαλινού, θα παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη 
κίνηση των οχημάτων. 
 2. Από 01/10/2019 έως 31/03/2020 στην οδό Καλλινίκου Κριτοβουλίδου από τη διασταύρωση της με 
την οδό Ιωάννη Σφακιανάκη, έως και τη διασταύρωσή της με την οδό Κ. Μαλινού. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Κριτοβουλίδου με τις οδούς Ιωάννη Σφακιανάκη, Κωνσταντίνου  Γιαμπουδάκη, 
Ηγουμένου Γαβριήλ και Κωνσταντίνου Μαλινού, θα παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των 
οχημάτων. 

Λαϊκή αγορά Τρίτης 
Η λαϊκή αγορά της Τρίτης να χωροθετείται: 
 Από 01/04/2019 έως 31/03/2020 στην οδό Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, από την διασταύρωσή της με 
την οδό Αγίων Αποστόλων, έως την διασταύρωσή της με την οδό Γεωργίου Καραΐσκάκη. 
Εξαιρείται το τμήμα τριών (3) μέτρων από τη συμβολή της οδού Αγίων Αποστόλων με την οδό Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη. 
Τμήμα της επέκτασης της οδού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη προς την οδό Γεωργίου Καραΐσκάκη θα 
χρησιμοποιηθεί εάν χρειαστεί.  

Λαϊκή αγορά Τετάρτης 
Η λαϊκή αγορά της Τετάρτης να χωροθετείται: 
 1. Από 01/04/2019 έως 30/09/2019 στην οδό Μανουσογιαννάκηδων, από την διασταύρωσή της με 
την οδό Μάρκου Μπότσαρη έως την διασταύρωσή της με την οδό Παχιανών.  
Οι διασταυρώσεις της οδού Μανουσογιαννάκηδων με τις οδούς Μάρκου Μπότσαρη, Αναγνώστου 
Μάντακα, Νικολάου Σκουλά, Εφέδρων Πολεμιστών και Παχιανών, θα παραμένουν ανοικτές για την 
ελεύθερη κίνηση των οχημάτων. 
 2.  Από 01/10/2019 έως 31/03/2020 στην οδό Μαργουνίου, από τη διασταύρωσή της με την οδό 
Μάρκου Μπότσαρη, έως και τη διασταύρωσή της με την οδό Παχιανών. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Μαργουνίου με τις οδούς Μάρκου Μπότσαρη, Αναγνώστου Μάντακα, 
Νικολάου Σκουλά, Εφέδρων Πολεμιστών και Παχιανών, θα παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση 
των οχημάτων. 

Λαϊκή αγορά Πέμπτης 
Η λαϊκή αγορά της Πέμπτης να χωροθετείται: 
 1. Από 01/04/2019 έως 31/10/2019 στην οδό  Ακτή Κανάρη, 30 μέτρα μετά τη διασταύρωσή της με 
την οδό Γερασίμου Παρδάλη, έως την διασταύρωσή της με την οδό Κωνσταντίνου Ανθίμου Λελεδάκη. 
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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. 
 2. Από 01/11/2019 έως 31/03/2020 στην οδό Μονής Γωνιάς, από τη διασταύρωσή της με την οδό 
Κισσάμου, έως και τη διασταύρωσή της με την οδό Σελίνου. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Μονής Γωνιάς με τις οδούς Σελίνου, Οσίου Νίκωνος, Φουμηδών, 
Παπαμαλέκου Λεωνίδα και Κισσάμου, θα παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων. 

Λαϊκή αγορά Σαββάτου 
Η λαϊκή αγορά του Σαββάτου να χωροθετείται: 
 Από 01/04/2019 έως 31/03/2020 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.  
       Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό ως 
ακολούθως: 
   
Επακολουθεί συζήτηση, όπου η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στη δικηγόρο κα Σολανάκη Μαριάννα, ως 
εκπρόσωπο 15 κατοίκων και επαγγελματιών της οδού Μανουσογιαννάκηδων. Παρουσιάστηκε η υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 10961/7-3-2019 Εξώδικη – διαμαρτυρία – πρόσκληση – δήλωση των ανωτέρω και παρατέθηκαν 
αναλυτικά τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στην οδό 
Μανουσογιαννάκηδων. Πρότεινε δε να λειτουργήσει η λαϊκή αγορά στην οδό Λευκών Ορέων. 
Ο Σύμβ. κος Σταγάκης υπενθύμισε ότι υπάρχει και παλαιότερη πρόταση της Δ.Κ. για να λειτουργήσει η 
λαϊκή αγορά στην οδό Λευκών Ορέων με την επισήμανση ότι πρέπει να λειτουργεί σωστά, επειδή υπάρχει 
σχολείο στην περιοχή. Ο Σύμβ. κ. Τζεϊράνης τόνισε ότι είναι απαραίτητη η λειτουργία της λαϊκής και όταν 
αυτή γίνεται σωστά θα πρέπει να γίνεται ανεκτή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο Σύμβ. κ Καμηλάκης 
επεσήμανε ότι αυτό γίνεται εδώ και 30 χρόνια στη συγκεκριμένη οδό και πρότεινε οι λαϊκές αγορές να 
λειτουργήσουν μόνιμα σε συγκεκριμένο ανοιχτό χώρο. Η Σύμβ. κα Λαϊνάκη δήλωσε σύμφωνη με την 
εξώδικη διαμαρτυρία και τόνισε τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ και 30 χρόνια για τους επαγγελματίες 
και ανέφερε ως παράδειγμα τη Σχολή μουσικών οργάνων που λειτουργεί στην περιοχή. Στη συνέχεια 
δόθηκε ο λόγος στην κα Κολοβάτσου Ευσταθία (εκ των αναφερομένων στο εξώδικο),  η οποία αναφέρθηκε 
στα πλείστα προβλήματα που επιφέρει η λειτουργία της λαϊκής αγοράς στην οδό Μανουσογιαννάκηδων 
και στο πρόβλημα της καθαριότητας μετά το τέλος της λαϊκής. Η Σύμβ. κα Τζάρα – Σαρρή υιοθέτησε την 
πρόταση για τη λειτουργία της λαϊκής στην οδό Λευκών Ορέων. Η δικηγόρος κα Σολανάκη ανέφερε ότι ο 
χάρτης του Υπουργείου δεν περιλαμβάνει οδό Μανουσογιαννάκηδων στην περιοχή Παχιανών. Επίσης ότι 
είναι η μόνη περιοχή στην οποία γίνεται λαϊκή αγορά στον ίδιο δρόμο επί 35 έτη. Ο Σύμβ. κος Σταγάκης 
ανέφερε ότι το όφελος για τους δημότες από τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς είναι συνολικό. Σε 
παρέμβασή του ο Σύμβ. κος Τζεϊράνης ανέφερε ότι ούτε η οδός Λευκών Ορέων ανήκει στην περιοχή 
Παχιανών, σύμφωνα με το χάρτη του Υπουργείου. 
Κατά τη συζήτηση του θέματος αποχώρησε η Σύμβ. κα Δασκαλάκη 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010. 

                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΠΠΛΛΕΕΙΙΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑ    

 ΣΣυυμμφφωωννεείί  μμεε  ττοο  ΠΠρραακκττιικκόό  υυππ΄́  ααρριιθθμμ..  22//22001199  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  χχωωρροοθθέέττηησσηηςς  λλααϊϊκκώώνν  ααγγοορρώώνν  ΔΔήήμμοουυ  

ΧΧααννίίωωνν  όόππωωςς  ααννααφφέέρρεεττααιι  γγιιαα  ττιιςς  ηημμέέρρεεςς  ΔΔεευυττέέρραα,,  ΠΠέέμμππττηη,,  ΣΣάάββββααττοο..  ΕΕννώώ  δδιιααφφωωννεείί  γγιιαα  λλααϊϊκκήή  ααγγοορράά  ττηηςς  

ΤΤεεττάάρρττηηςς  ,,  λλααμμββάάννοοννττααςς  υυππόόψψηη  ττοουυ  ττιιςς  δδιιααμμααρρττυυρρίίεεςς  κκααιι  ττηηνν  υυππ΄́  ααρριιθθμμ..  ππρρωωττ..  1100996611//77--33--22001199  ττωωνν  

κκααττοοίίκκωωνν  κκααιι  εεππααγγγγεελλμμααττιιώώνν  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς.. 

 Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα απόφαση από το πρακτικό και πήρε τον αριθμό 3. 
 

Β) το  υπ' αριθμ.  12257/15-03-2019  διαβιβαστικό της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης το οποίο 
έχει ως εξής: 
 
Θέμα: Μετακινήσεις / Χωροθετήσεις λαϊκών αγορών. 
Σχετ:   α) η με αρ. 1/2019 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Νεροκούρου   
 
Σας αποστέλλουμε την παραπάνω σχετική απόφαση που αφορά  τις μετακινήσεις / χωροθετήσεις λαϊκών 
αγορών που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Χανίων και παρακαλούμε για τις δικές σας 
ενέργειες στα πλαίσια της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4497/17 
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Συνημμένα: 
Η με αρ. 1/2019 απόφ. Δημοτικής Κοινότητας Νεροκούρου η οποία έχει ως εξής: 
                                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 1/2019 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νεροκούρου του 
Δήμου Χανίων 
  

Θέμα: Περί χωροθέτησης λαϊκής αγοράς στην Δημοτική μας Κοινότητα. 
 
Στα Νεροκούρου, σήμερα Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:30 στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας 
Νεροκούρου του Δήμου Χανίων συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας  
Νεροκούρου του Δήμου  Χανίων, ύστερα από την 10849/07-03-2019 πρόσκληση της Προέδρου της 
Δημοτικής Κοινότητας Νεροκούρου κ. Αυγέρου Ευαγγελίας 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 
τρία (3) μέλη. 
 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 
ΑΥΓΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ   
 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παραπάνω 
τρία (3) μέλη. 
Η  πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το Παπαδάκη Νικόλαο Διοικητικό Υπάλληλο του  Δήμου 
 
Ο Σύμβουλος Καλομοιράκης Κοσμάς εισηγούμενος του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης, θέτει 
υπόψη την υπ αριθ. 8894/26-02-2019 έγγραφο της Επιτροπής Χωροθέτησης Λαϊκών αγορών του Δήμου 
Χανίων με το οποίο προτείνει να χωροθετηθεί η λαϊκή αγορά που πραγματοποιείται κάθε Τρίτη στην 
Δημοτική μας κοινότητα και για το διάστημα από 01/04/2019 έως 31/03/2020 ως εξής: Η λαϊκή αγορά για 
το ανωτέρω διάστημα να χωροθετηθεί στην οδό Κολοκοτρώνη από την διασταύρωσή της με την οδό 
Αγίων Αποστόλων έως την διασταύρωσή της με την οδό Γεωργίου Καραϊσκάκη. Να εξαιρεθεί το τμήμα των 
τριών μέτρων από την συμβολή της οδού Αγίων Αποστόλων με την οδό Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Τμήμα 
της επέκτασης της οδού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη προς την οδό Γεωργίου Καραϊσκάκη, να χρησιμοποιείται 
εάν χρειαστεί. 
Το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Συμβούλου και έπειτα από 
διαλογική συζήτηση  

                                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Η λαϊκή αγορά της Τρίτης να συνεχίσει να λειτουργεί για το διάστημα από 01-04-2019 έως 31-03-2020 
στην οδό Κολοκοτρώνη από την συμβολή της με την οδό Αγίων Αποστόλων έως την διασταύρωσή της με 
την οδό Γεωργίου Καραϊσκάκη.  
Να εξαιρεθεί το τμήμα των τριών μέτρων από την συμβολή της οδού Αγίων Αποστόλων με την οδό 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. 
 Τμήμα της επέκτασης της οδού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη προς την οδό Γεωργίου Καραϊσκάκη, να 
χρησιμοποιείται εάν χρειαστεί. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2019  
 
        Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ευτύχης Κονταξάκης, και ο Δ/ντής της 
Δ/νσης  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Μιχ. Χατζηκυριάκος καθώς και ο Πρόεδρος  του  Σωματείου 
Παραγωγών  Λαϊκών Αγορών κ. Καψωμενάκης και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Γιώργος 
Τοπολιανάκης, οι οποίοι κλήθηκαν να παρευρεθούν στην συνεδρίαση  με το υπ' αριθμ.  12382/18-03-2019  
έγγραφο – πρόσκληση της  Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  ενώ δεν προσήλθαν εκπρόσωποι 
από την Αστ/κή Δ/νση Χανίων, το Ε.Β.Ε., την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Χανίων, ο πρόεδρος των επαγγελματιών  - βιοτεχνών Λαϊκών Αγορών, της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμ. Ελέγχου 
   Η Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και  Καθαριότητας εκπροσωπείται δια της Προέδρου της Επιτροπής η 
οποία και η αρμόδια Αντιδήμαρχος και η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών από το μέλος της Επιτροπής κ. Γ. 
Ξανθουδάκη ο οποίος είναι ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος. 
  
   Στη συνέχεια το λόγο έλαβε το μέλος της Επιτρ. Ποιότητας Ζωής και αρμόδιος Αντιδήμαρχος στα θέματα 
Λαϊκών Αγορών κ. Ευτύχης Κονταξάκης  ο οποίος αφού παρουσίασε την πρόταση για την χωροθέτηση 
των λαϊκών αγορών  ενημέρωσε τα μέλη ότι έχει κατατεθεί ένσταση αναφορικά με τη λειτουργία της λαϊκής 
της Τετάρτης  επί της  οδού Μανουσογιαννάκηδων, από την διασταύρωσή της με την οδό Μάρκου 
Μπότσαρη έως την διασταύρωσή της με την οδό Παχιανών και άποψή του είναι ότι η ανωτέρω 
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χωροθέτηση δεν δημιουργεί προβλήματα στην  λειτουργία των συνεργείων και καταστημάτων που 
υπάρχουν  στην περιοχή, κατόπιν ο Δ/ντής της Δ/νσης Οικονομικής Ανάπτυξης τοποθετήθηκε και ανέλυσε 
τους λόγους για τους οποίους δεν ευσταθεί η εξώδικη διαμαρτυρία -πρόσκληση -δήλωση των κατοίκων 
επίσης και τους λόγους που  η χωροθέτηση της  λαϊκής αγοράς  της Τετάρτης δεν δημιουργεί προβλήματα  
λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: 
Ο ισχυρισμός ότι η Μανουσογιαννάκηδων δεν ανήκει στην περιοχή των Παχιανών και για το λόγο αυτό δεν 
θα πρέπει να γίνεται εκεί η λαϊκή αγορά των Παχιανών είναι καταχρηστικός καθώς ο σκοπός των λαϊκών 
αγορών είναι εξυπηρετούνται οι κάτοικοι ευρύτερων περιοχών. Άλλωστε εκ της νομοθεσίας δεν τίθενται 
στενά γεωγραφικά όρια για τον ορισμό των λαϊκών αγορών. 
Στην συγκεκριμένη οδό υπάρχει μόνον ένα κατάστημα γεωργικών μηχανημάτων (σε αντίθεση με άλλες 
οδούς που υπάρχουν πολύ περισσότερα καταστήματα). Η ενοικιαζόμενη κατοικία μέσω Airbnb δεν 
αποτελεί ξενοδοχειακή επιχείρηση. Τα τεχνικά γραφεία, το οργανοποιείο και η μουσική σχολή δεν 
αναφέρονται στο άρθρο 26 την Ν. 4497/2017. Πέραν τούτων δεν παρεμποδίζεται η πρόσβαση και 
προσέλευση πελατών στα ανωτέρω και η λειτουργία αυτών καθώς τα πεζοδρόμια είναι πάντοτε ελεύθερα 
και συνεπώς, δεν επηρεάζονται οι ανωτέρω επιχειρήσεις. Ο δε εφοδιασμός της επιχείρησης γεωργικών 
μηχανημάτων δε δυσχεραίνεται καθώς η λαϊκή λειτουργεί μόνον μία μέρα για συγκεκριμένες ώρες. 
Ο βρεφονηπιακός σταθμός στην ίδια την αίτηση αναφέρεται ότι ευρίσκεται στην οδό Ν. Σκουλά και όχι στη 
Μανουσογιαννάκηδων. 
Η λαϊκή δεν λειτουργεί σε ώρες κοινής ησυχίας. Αναφορικά με το περιβάλλον δεν υπάρχει η παραμικρή 
επιβάρυνση καθώς τα αρμόδια συνεργεία καθαρίζουν άμεσα την περιοχή μετά το πέρας της λαϊκής 
αγοράς. 

Η αναφορά στο εξώδικο για «σωρεία παράνομων και ζημιογόνων πράξεων» αφενός υπερτονίζει 
μεμονωμένες παράνομες συμπεριφορές αφετέρου αγνοεί επιδεικτικά το γεγονός ότι έχει οριστεί επόπτης 
λαϊκών αγορών ακριβώς για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. 

Η αναφορά σε «απομόνωση από τον υπόλοιπο κόσμο» είναι καταφανώς υπερβολική και παραπειστική 
καθώς τόσο όλες οι κάθετες και παράλληλες οδοί είναι ελεύθερες. Ομοίως παραπλανητικός είναι ο 
ισχυρισμός ότι παρεμποδίζεται η πρόσβαση στην Κλινική Γαβριλάκη καθώς το τμήμα της 
Μανουσογιαννάκηδων (στο οποίο γίνεται η λαϊκή αγορά) μεταξύ Εφέδρων Πολεμιστών και Μάρκου 
Μπότσαρη επί της οποίας είναι η εν λόγω κλινική είναι μονόδρομος και άνοδος, συνεπώς, απαγορεύεται η 
κάθοδος προς την κλινική. Η δε σύνδεση της κλινικής με το Γενικό Νοσοκομείο επίσης δεν παρεμποδίζεται 
καθώς αυτή γίνεται μέσω της οδού Μάρκου Μπότσαρη και της οδού Ζυμβρακάκηδων. 
 
Εκ των  ανωτέρω λοιπόν οι διαμαρτυρίες των επαγγελματιών και των κατοίκων  δεν είναι βάσιμες και  δεν 
ευσταθούν.  
 
  Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών  

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
        Αφού έλαβε υπόψη της: 
-  το άρθρο  73  του Ν. 3852/10 και το άρθρο 79 του Ν. 3463/10  
- Το υπ’ αριθμ. 681/18-01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών  
- Το  υπ’ αριθμ. 1529/29-01-2019 έγγραφο της Κτηματικής Υπ/σίας Χανίων  
- Την από 12-03-2019 εξώδικη διαμαρτυρία κατοίκων και επαγγελματιών της οδού Μανουσογιαννάκηδων   
- Το υπ’ αριθμ. 12151/21-3-2019 έγγραφο της Αστυνομικής Δ/νσης Χανίων  το οποίο στάλθηκε στην 
αρμόδια υπηρεσία κατόπιν του υπ΄ αριθμ. 12151/15-03-2019 εγγράφου, στο οποίο αναφέρει ότι κατόπιν 
αυτοψίας, συνηγορεί  ως προς την χωροθέτηση των θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ( λαϊκή αγορά) 
του Δήμου Χανίων με την προϋπόθεση να μην εμποδίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών και οχημάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 3 του Ν.2696/99 
-Σύμφωνη γνώμη Επιτροπής Λαϊκών Αγορών  άρθρου 28  Ν. 4497/2017 
 -Την τοποθέτηση του Δ/ντού της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Μιχ. Χατζηκυριάκου 
αναφορικά με την Χωροθέτηση  Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της Τετάρτης , ως εκ τούτου κάνει δεκτό το 
Πρακτικό της Επιτροπής Χωροθέτησης  Λαϊκών Αγορών  και   θεωρεί ότι η  εξώδικη διαμαρτυρία - 
Πρόσκληση - Δήλωση των επαγγελματιών και των κατοίκων της οδού Μανουσογιαννάκηδων  δεν  
δημιουργεί  προβλήματα ως εκ τούτου δεν ευσταθεί. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                   Τη λειτουργία των λαϊκών αγορών  ως εξής: 

  Λαϊκή  αγορά Δευτέρας 
Η λαϊκή αγορά της Δευτέρας να χωροθετείται: 
 1. Από 01/04/2019 έως 30/09/2019 στην οδό Στέφανου Ξανθουδίδου, από την διασταύρωση της με 
την οδό Ιωάννη Σφακιανάκη, έως την διασταύρωσή της με την Κωνσταντίνου Μαλινού. Εξαιρείται το τμήμα  
από τη συμβολή της οδού Στέφανου Ξανθουδίδου με την οδό Κωνσταντίνου  Γιαμπουδάκη έως τη 
συμβολή της οδού Στέφανου Ξανθουδίδου με την οδό Ηγουμένου Γαβριήλ, λόγω ύπαρξης Σχολείου και 
ΚΑΠΗ. 
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Οι διασταυρώσεις της οδού Στέφανου Ξανθουδίδου με τις οδούς Ιωάννη Σφακιανάκη, Κωνσταντίνου 
Γιαμπουδάκη, Ηγουμένου Γαβριήλ και Κωνσταντίνου Μαλινού, θα παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη 
κίνηση των οχημάτων. 
 2. Από 01/10/2019 έως 31/03/2020 στην οδό Καλλινίκου Κριτοβουλίδου από τη διασταύρωση της με 
την οδό Ιωάννη Σφακιανάκη, έως και τη διασταύρωσή της με την οδό Κ. Μαλινού. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Κριτοβουλίδου με τις οδούς Ιωάννη Σφακιανάκη, Κωνσταντίνου  Γιαμπουδάκη, 
Ηγουμένου Γαβριήλ και Κωνσταντίνου Μαλινού, θα παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των 
οχημάτων. 

Λαϊκή αγορά Τρίτης 
Η λαϊκή αγορά της Τρίτης να χωροθετείται: 
  Από 01-04-2019 έως 31-03-2020 στην οδό Κολοκοτρώνη από την συμβολή της με την οδό Αγίων 
Αποστόλων έως την διασταύρωσή της με την οδό Γεωργίου Καραϊσκάκη. 
Να εξαιρεθεί το τμήμα των τριών μέτρων από την συμβολή της οδού Αγίων Αποστόλων με την οδό 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. 
 Τμήμα της επέκτασης της οδού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη προς την οδό Γεωργίου Καραϊσκάκη, να 
χρησιμοποιείται εάν χρειαστεί. 
 

Λαϊκή αγορά Τετάρτης 
Η λαϊκή αγορά της Τετάρτης να χωροθετείται: 
1. Από 01/04/2019 έως 30/09/2019 στην οδό Μανουσογιαννάκηδων, από την διασταύρωσή της με την οδό 
Μάρκου Μπότσαρη έως την διασταύρωσή της με την οδό Παχιανών.  
Οι διασταυρώσεις της οδού Μανουσογιαννάκηδων με τις οδούς Μάρκου Μπότσαρη, Αναγνώστου 
Μάντακα, Νικολάου Σκουλά, Εφέδρων Πολεμιστών και Παχιανών, θα παραμένουν ανοικτές για την 
ελεύθερη κίνηση των οχημάτων. 
2.  Από 01/10/2019 έως 31/03/2020 στην οδό Μαργουνίου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Μάρκου 
Μπότσαρη, έως και τη διασταύρωσή της με την οδό Παχιανών. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Μαργουνίου με τις οδούς Μάρκου Μπότσαρη, Αναγνώστου Μάντακα, 
Νικολάου Σκουλά, Εφέδρων Πολεμιστών και Παχιανών, θα παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση 
των οχημάτων. 

Λαϊκή αγορά Πέμπτης 
Η λαϊκή αγορά της Πέμπτης να χωροθετείται: 
1. Από 01/04/2019 έως 31/10/2019 στην οδό  Ακτή Κανάρη, 30 μέτρα μετά τη διασταύρωσή της με την οδό 
Γερασίμου Παρδάλη, έως την διασταύρωσή της με την οδό Κωνσταντίνου Ανθίμου Λελεδάκη. 
Να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον έξη (6) μέτρων εκατέρωθεν των άκρων της εισόδου του 
Κολυμβητηρίου και από τις δύο πλευρές της Ακτής Κανάρη, καθώς και έξη (6) μέτρα ανατολικά και δυτικά 
της συμβολής των οδών Ακτή Κανάρη και Πατριάρχου Αθανασίου. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Ακτή Κανάρη με τις οδούς Πατριάρχου Αθανασίου και Άνθιμου Λελεδάκη θα 
παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων. 
2. Από 01/11/2019 έως 31/03/2020 στην οδό Μονής Γωνιάς, από τη διασταύρωσή της με την οδό 
Κισσάμου, έως και τη διασταύρωσή της με την οδό Σελίνου. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Μονής Γωνιάς με τις οδούς Σελίνου, Οσίου Νίκωνος, Φούμηδων, 
Παπαμαλέκου Λεωνίδα και Κισσάμου, θα παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων. 

Λαϊκή αγορά Σαββάτου 
Η λαϊκή αγορά του Σαββάτου να χωροθετείται: 
Από 01/04/2019 έως 31/03/2020 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.  
 
Η απόφαση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων.  
 
        Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ειδική προσφυγή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν. 
4555/2018 - Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι” 
 
    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  37/2019                                
 
Επακολουθεί μικρή 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  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Απέχοντος από τη ψηφοφορία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Φραγκάκη Εμμανουήλ 
 
Εγκρίνει τη χωροθέτηση των λαϊκών αγορών του Δήμου Χανίων  ως εξής: 

  Λαϊκή  αγορά Δευτέρας 
Η λαϊκή αγορά της Δευτέρας να χωροθετείται: 
 1. Από 01/04/2019 έως 30/09/2019 στην οδό Στέφανου Ξανθουδίδου, από την διασταύρωση της με 
την οδό Ιωάννη Σφακιανάκη, έως την διασταύρωσή της με την Κωνσταντίνου Μαλινού. Εξαιρείται το τμήμα  
από τη συμβολή της οδού Στέφανου Ξανθουδίδου με την οδό Κωνσταντίνου  Γιαμπουδάκη έως τη 
συμβολή της οδού Στέφανου Ξανθουδίδου με την οδό Ηγουμένου Γαβριήλ, λόγω ύπαρξης Σχολείου και 
ΚΑΠΗ. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Στέφανου Ξανθουδίδου με τις οδούς Ιωάννη Σφακιανάκη, Κωνσταντίνου 
Γιαμπουδάκη, Ηγουμένου Γαβριήλ και Κωνσταντίνου Μαλινού, θα παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη 
κίνηση των οχημάτων. 
 2. Από 01/10/2019 έως 31/03/2020 στην οδό Καλλινίκου Κριτοβουλίδου από τη διασταύρωση της με 
την οδό Ιωάννη Σφακιανάκη, έως και τη διασταύρωσή της με την οδό Κ. Μαλινού. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Κριτοβουλίδου με τις οδούς Ιωάννη Σφακιανάκη, Κωνσταντίνου  Γιαμπουδάκη, 
Ηγουμένου Γαβριήλ και Κωνσταντίνου Μαλινού, θα παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των 
οχημάτων. 

Λαϊκή αγορά Τρίτης 
Η λαϊκή αγορά της Τρίτης να χωροθετείται: 
  Από 01-04-2019 έως 31-03-2020 στην οδό Κολοκοτρώνη από την συμβολή της με την οδό Αγίων 
Αποστόλων έως την διασταύρωσή της με την οδό Γεωργίου Καραϊσκάκη. 
Να εξαιρεθεί το τμήμα των τριών μέτρων από την συμβολή της οδού Αγίων Αποστόλων με την οδό 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. 
 Τμήμα της επέκτασης της οδού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη προς την οδό Γεωργίου Καραϊσκάκη, να 
χρησιμοποιείται εάν χρειαστεί. 

Λαϊκή αγορά Τετάρτης 
Η λαϊκή αγορά της Τετάρτης να χωροθετείται: 
1. Από 01/04/2019 έως 30/09/2019 στην οδό Μανουσογιαννάκηδων, από την διασταύρωσή της με την οδό 
Μάρκου Μπότσαρη έως την διασταύρωσή της με την οδό Παχιανών.  
Οι διασταυρώσεις της οδού Μανουσογιαννάκηδων με τις οδούς Μάρκου Μπότσαρη, Αναγνώστου 
Μάντακα, Νικολάου Σκουλά, Εφέδρων Πολεμιστών και Παχιανών, θα παραμένουν ανοικτές για την 
ελεύθερη κίνηση των οχημάτων. 
2.  Από 01/10/2019 έως 31/03/2020 στην οδό Μαργουνίου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Μάρκου 
Μπότσαρη, έως και τη διασταύρωσή της με την οδό Παχιανών. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Μαργουνίου με τις οδούς Μάρκου Μπότσαρη, Αναγνώστου Μάντακα, 
Νικολάου Σκουλά, Εφέδρων Πολεμιστών και Παχιανών, θα παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση 
των οχημάτων. 

Λαϊκή αγορά Πέμπτης 
Η λαϊκή αγορά της Πέμπτης να χωροθετείται: 
1. Από 01/04/2019 έως 31/10/2019 στην οδό  Ακτή Κανάρη, 30 μέτρα μετά τη διασταύρωσή της με την οδό 
Γερασίμου Παρδάλη, έως την διασταύρωσή της με την οδό Κωνσταντίνου Ανθίμου Λελεδάκη. 
Να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον έξη (6) μέτρων εκατέρωθεν των άκρων της εισόδου του 
Κολυμβητηρίου και από τις δύο πλευρές της Ακτής Κανάρη, καθώς και έξη (6) μέτρα ανατολικά και δυτικά 
της συμβολής των οδών Ακτή Κανάρη και Πατριάρχου Αθανασίου. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Ακτή Κανάρη με τις οδούς Πατριάρχου Αθανασίου και Άνθιμου Λελεδάκη θα 
παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων. 
2. Από 01/11/2019 έως 31/03/2020 στην οδό Μονής Γωνιάς, από τη διασταύρωσή της με την οδό 
Κισσάμου, έως και τη διασταύρωσή της με την οδό Σελίνου. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Μονής Γωνιάς με τις οδούς Σελίνου, Οσίου Νίκωνος, Φούμηδων, 
Παπαμαλέκου Λεωνίδα και Κισσάμου, θα παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων. 

Λαϊκή αγορά Σαββάτου 
Η λαϊκή αγορά του Σαββάτου να χωροθετείται: 
Από 01/04/2019 έως 31/03/2020 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 
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κίνηση των οχημάτων.  
 
Η απόφαση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων.  
 
        Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ειδική προσφυγή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν. 
4555/2018 - Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι” 

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

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΔΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ       ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

            ΤΑ ΜΕΛΗ  
1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ  17. ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 33. ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2. ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ-ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 18. ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
3. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 35. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 20. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
5. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37. ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
6. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 22. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38. ΤΖΗΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
7. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  39. ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
8. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 24. ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  40. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  25. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ  41. ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 
10. ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  26. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42. ΦΑΝΔΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
11. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 27. ΠΑΙΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  43. ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
12. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  28. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 44. ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 
13. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 29.  ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 45. ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 30. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 46. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
15. ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 31. ΠΑΠΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 47. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ 
16. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 32. ΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

Ακριβές αντίγραφο 

Η  Γραμματέας 

 

Δρακακάκη Γεωργία 
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