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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό 5 / 2004 της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Σήµερα την 29η Μαρτίου 2004, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την, µε αρ. πρωτ. 
2599/24-3-2004 πρόσκληση του Προέδρου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε στους 
∆ηµοτικούς Συµβούλους και στο ∆ηµαρχιακό Πάρεδρο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
108 του ∆.Κ.Κ. (Π.∆. 410/95). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα δέκα εννέα 
(19) µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν: 

 
  Παρόντες                                                                    Απόντες 

   
1.  Γουβιανάκης Ιωάννης Πρόεδρος 1 Μπάτσης ∆ηµήτριος  Αντιπρόεδρος 
2.  Καστρινάκη Ευαγγελία Γραµµατέας   
3.  Βασιλάκης Εµµανουήλ του Νικ Αντιδήµαρχος   
4.  ∆ανελάκης Γεώργιος Μέλος ∆.Σ.   
5.  Μουντράκης Ιωάννης Μέλος ∆.Σ.   
6.  Παπαδάκης Γεώργιος του Χαρ Μέλος ∆.Σ.   
7.  Χανιωτάκης Εµµανουήλ Μέλος ∆.Σ.   
8.  Βασιλάκης Εµµανουήλ Μέλος ∆.Σ.   
9.  Κουγιτάκης Εµµανουήλ Μέλος ∆.Σ.   
10.  Παπαδογιάννης Γεώργιος Μέλος ∆.Σ.   
11.  Παπαδάκης Γεώργιος τ. Εµµ Μέλος ∆.Σ.   
12.  ∆οξαστάκης Ζαχαρίας  Μέλος ∆.Σ.   
13.  Μαστοράκης Ιωάννης Μέλος ∆.Σ.   
14.  Τσαγκαράκης Γεώργιος  Μέλος ∆.Σ.   
15.  Βουράκης Ζαχαρίας Μέλος ∆.Σ.   
16.  Φιλιππάκης Κω/νος Μέλος ∆.Σ.   
17.  Καλαϊτζάκης Αθανάσιος Μέλος ∆.Σ.   
18.  Μαραγκάκη Ελένη  Μέλος ∆.Σ.   

  

Ο ∆ήµαρχος κ. Σπύρος Αθαν. ∆ανέλλης προσκλήθηκε και παραβρέθηκε στη 
συνεδρίαση.  

Ο ∆ηµαρχιακός Πάρεδρος Κεράς κ. Παναγιωτάκης Ρουσέτος, προσκλήθηκε και 
παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.  

Στη συνεδρίαση παραστάθηκε ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου Κος Ασπετάκης 
Γεώργιος. Παραβρέθηκε επίσης η Κα Αναστασίου Θεοφανή, υπάλληλος του ∆ήµου, Κλάδου 
∆Ε1 µε βαθµό Γ΄, για την τήρηση των πρακτικών. Τέλος, παραβρέθηκαν εκπρόσωποι 
φορέων και πολίτες γιατί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην παρούσα συνεδρίαση καλείται να λάβει 
δύο αποφάσεις που θεσπίζουν κανονιστικές διατάξεις στα εξής κρίσιµα ζητήµατα: α) του 
κανονισµού καθαριότητας και οικοδοµικών εργασιών και β) του κανονισµού χρήσεως 
κοινόχρηστων χώρων.  

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 
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ΘΕΜΑ : «Περί έγκρισης του κανονισµού χρήσεως κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου 
Χερσονήσου» 

 
 

Αριθµός Απόφασης  128 / 2004 
 

Για το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, κάλεσε τον Κο  ∆ήµαρχο, µε  την ιδιότητά του, ως Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής να εισηγηθεί το θέµα. Ο τελευταίος, έθεσε υπόψη του ∆.Σ. την αριθµ. 197/2004 
Απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής µε θέµα «Περί κατάρτισης κανονιστικής απόφασης 
παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων» το αποφασιστικό της οποίας αναφέρει τα εξής:  

« 
1. Καταρτίζει σχέδιο κανονιστικής απόφασης παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων ως εξής: 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΧΡΗΣΕΩΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣ ΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

 Στα πλαίσια των προσπαθειών της ∆ηµοτικής αρχής, για την αισθητική και λειτουγική 

αναβάθµιση του ∆ήµου µας µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του τόπου µας ως κατ εξοχήν 

Τουριστικού προορισµού, η ∆ηµαρχιακή επιτροπή κατάρτισε το παρόν σχέδιο Κανονισµού χρήσεως 

των Κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου µας, το οποίο θέτει σε κοινωνικό διάλογο µέχρι την 29
η
 

Μαρτίου 2004, ηµέρα κατά την οποία θα εισηγηθεί τον κανονισµό αυτό στο ∆ηµοτικό συµβούλιο για 

λήψη κανονιστικής απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 37 παρ 1 εδ α  του Π∆ 410-1995.  

Για το σκοπό αυτό το σχέδιο του παρόντος κανονισµού να αναρτηθεί στις πινακίδες 

ανακοινώσεως του ∆ήµου και των ∆ηµ ∆ιαµερισµάτων µε αποδεικτικό τοιχοκόλησης, και αντίγραφα 

του  να διατεθούν από το ∆ηµοτικό κατάστηµα, το ΚΕΠ τα γραφεία των Τοπικών Συµβουλίων στους 

τοπικούς φορείς και τους ενδιαφερόµενους ∆ηµότες προκειµένου να ενηµερωθούν και να καταθέσουν 

τις απόψεις τους. Παράλληλα να δηµοσιευθεί  ανακοίνωση πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς τους 

∆ηµότες στον ηµερήσιο τοπικό τύπο και στις πινακίδες ανακοινώσεως του ∆ήµου . 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών Κανονισµός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις  χρήσης των κοινοχρήστων 

χώρων και καθορίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του ∆ήµου και των ενδιαφερόµενων. 

 

Άρθρο 2 

Ο παρών Κανονισµός εκδίδεται βάση της παρ. 1 εδ α. του άρθρου 37 του ∆.Κ.Κ Π.∆ 410/1995 

και αποτελεί κανονιστική – διοικητική πράξη µε ισχύ ουσιαστικού νόµου. Στηρίζεται στις διατάξεις 

του Β.∆ 24/ 9-20/10/58 ΄΄Περί προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων, του Άρθρο 3 του Ν.1080/80 

και του Αρθρο 26 του Ν. 1828/89, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 6 του Ν 1900/90. 

 

Άρθρο 3 
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
Ι. Σε όλα τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου µας, δεν επιτρέπεται η χρήση κοινοχρήστων 

χώρων για τοποθέτηση κάθε είδους εµπορευµάτων, ψυγείων ή βιτρινών από τα καταστήµατα.  

ΙΙ. Επιτρέπεται η χρήση κοινοχρήστων χώρων εξαιρετικά και µόνο κατόπιν αδείας του 

∆ηµάρχου 

 α) για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, 

β) σε πλανόδιους καλλιτέχνες για την άσκηση των καλλιτεχνικών τους δραστηριοτήτων (Μόνο 

στην οδό 25
ης

 Μαρτίου του ∆.∆ Λιµ. Χερσονήσου για το τµήµα της από την οδό Παπαδογιώργη µέχρι 

το Ξενοδοχείο Φλοίσβος. 

γ) για τοποθέτηση εµπορευµάτων µόνο στα περίπτερα και  

δ) για τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών τα χρονικά διαστήµατα που είναι επιτρεπτές οι 

οικοδοµικές εργασίες σύµφωνα µε τον κανονισµό καθαριότητας και οικοδοµικών εργασιών, στους 

παρακάτω κοινοχρήστους χώρους;  

 ε) για µικροπωλητές µόνο στους χώρους γύρω από τους πανηγυρίζοντες Ιερούς Ναούς του 

∆ήµου µας, και µόνο αφ εσπέρας και την ηµέρα της εορτής.   

   

 

∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Λιµένος Χερσονήσου: 

1. Στα πεζοδρόµια της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου και της οδού Αγίας Παρασκευής. 

2. Τα πεζοδρόµια των οδών Ναυάρχου Νεάρχου, Μίνωος Τυλλιανάκη, ∆ηµοκρατίας, Γ. Σανουδάκη, 

Μίνωος, Ούλαφ Πάλµε, 25
ης

  Μαρτίου, Γιαµπουδάκη, Ελευθερίας, Αγ. Βασιλείου, Αντ. 

Κασσαβέτη, Ευαγγελίστριας, Αποστολογιάννη, Ιπποκράτους, Αρχαίου Θεάτρου, Ειρήνης & 

Φιλίας και η οδός Ευρώπης εντός των οικισµών Πισκοπιανού και Κουτουλουφαρίου. 

3. Ο πεζόδροµος της οδού Παπαδογιώργη   

4. Η πλατεία Ελευθερίας (συµβολή των οδών 25
ης

 Μαρτίου & Αγ. Παρασκευής)  

   

Οι εσοχές της οδού 25
ης

 Μαρτίου, στις επιτρέπονται η παραχώρηση ενοικίαση, χωρίς να µικραίνει το 

πλάτος του δρόµου, µε το συντελεστή της 25
ης

 Μαρτίου. 

 

1. Η πλατεία του οικισµού Κουτουλουφαρίου, µεταξύ των οδών Αγ. Βασιλείου και πεζόδροµου 

∆ελφών   

2. Οι εξέδρες (κοινόχρηστοι χώροι πέραν της οριογραµµής του αιγιαλού και εκτός 
των ορίων λιµενικής ζώνης).    

 

3. Τα πεζοδρόµια, οι οδοί που χρησιµοποιούνται για προσωρινή τοποθέτηση υλικών  οικοδοµικών 

εργασιών κατά µήνα, σε όλους τους δρόµους 

 

4. Ο µέγιστος επιτρεπόµενος κοινόχρηστος χώρος προς παραχώρηση γύρω από τα περίπτερα είναι 

1,5 m εκατέρωθεν κατά περίπτωση, και ανάλογα µε τον δρόµο που βρίσκεται να έχει την ανάλογη 

τιµή και το τετραγωνικό µέτρο. 

 

� Για τους προς παραχώρηση χώρους στους δρόµους που ήδη έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση 

χωρίς µέχρι σήµερα να έχει περατωθεί η διαδικασία διάνοιξης και διαµόρφωσης τους, 

καθορίζονται οι παρακάτω κοινόχρηστοι χώροι : 

 

Α. Ο προβλεπόµενος κάθετος δρόµος στην λεωφ. Βενιζέλου, παραπλεύρως ιδιοκτησίας 
Μαραγκάκη. 
Β. Ο ηµιτελώς ανοιγµένος δρόµος κάθετος στην οδό Ελ. Βενιζέλου, παραπλεύρως ξενοδοχείου 

VENUS MELENA (ιδιοκτησίας Σµυρνάκη). 
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Γ. Ο κάθετος της οδού Αγ. Παρασκευής, παραπλεύρως ιδιοκτησίας Κ. Τσαντηράκη (τµήµα οδού 

Χερρονήσου στη συµβολή µε οδό Αγ. Παρασκευής). 

∆. Ο κάθετος νέο διανοιχθείς δρόµος στην οδό Αγ. Παρασκευής, παραπλεύρως ξενοδοχείου 

ΖΟΡΜΠΑΣ (προέκταση της ∆αιδάλου στη  συµβολή µε την οδό Αγ. Παρασκευής). 

 

∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Χερσονήσου. 

1.Οι κοινόχρηστοι χώροι της κεντρικής πλατείας Χερσονήσου, της πλατείας Συνεταιρισµού και του 

κεντρικού δρόµου από την κεντρική πλατεία Χερσονήσου µέχρι την πλατεία Παναγίας. 

2. Το πεζοδρόµιο νότια της πλατείας της Παναγίας  

3.Το πεζοδρόµιο στην θέση Πρίνος απέναντι από την εκκλησία του Αγίου ∆ηµητρίου 

4.Ο κεντρικός δρόµος, ο παραλιακός δρόµος και ο δρόµος της εκκλησίας του οικισµού Ανάληψη.  

5. Οι κοινόχρηστοι χώροι του οικισµού Ανάληψης. 

 

∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Κεράς. 

Ο κοινόχρηστος χώρος του κάθετου δρόµου και της πλατείας µπροστά από την Ιερά Μονή 

Καρδιωτίσσης Κεράς, του οποίου η χρήση µπορεί να παραχωρηθεί µόνο το χρονικό διάστηµα της 

εορτής της Παναγίας (7 & 8 Σεπτεµβρίου) 4 µέτρα.  

 

 ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Ποταµιές, Αβδού, Γωνιές 
Οι κοινόχρηστοι χώροι (οδοί και πλατείες) των ∆. ∆/των αυτών   

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:  

 

� Καθορίζει για την λεωφ. Ελ. Βενιζέλου οπωσδήποτε 2 µέτρα πλάτος πεζοδροµίου από την πλευρά 

του δρόµου ελεύθερη για χρήση από τους πεζούς και το υπόλοιπο να δίνεται προς παραχώρηση 

σύµφωνα µε το άρθρο 3.1 Για τους άλλους δρόµους, µε µικρά πεζοδρόµια,  η λωρίδα διάβασης 

των πεζών ορίζεται 1 µέτρο. 

� Καθορίζει ότι ο παραχωρούµενος χώρος του καταστήµατος θα είναι συνεχόµενος σ’ όλο το πλάτος 

αυτού, και όχι διακεκοµµένος, θ’ αφαιρείται δε µόνο 1,5 µέτρο πλάτους ελεύθερης διάβασης από 

το τµήµα κοινόχρηστου χώρου  που έχει αφεθεί για τους πεζούς έως τη κεντρική είσοδο του 

καταστήµατος. 

� Καθορίζει ότι η παραχώρηση χρήσης, στην οδό Αγ. Παρασκευής και τους καθέτους δρόµους  

Ούλαφ Πάλµε, Μίνωος, Μίνωος Τυλλιανάκη, Ευαγγελιστρίας, Καστρίου, τµήµα οδού Σανουδάκη 

και Ν.Νεάρχου, θα γίνεται µετά της 18.00 λόγω πεζοδρόµησης αυτών. (2501/1/40-β/15-4-91 

Απόφαση Αστυν. ∆/νσης Ηρακλείου). 

 

Άρθρο 4 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

Η χρήση κοινοχρήστων χώρων µπροστά από καταστήµατα ή στην προβολή τους διατίθεται 

απευθείας χωρίς δηµοπρασία. ∆εν επιτρέπεται η επέκταση της άδειας σε γειτονικά καταστήµατα ή 

οικίες χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση αυτού που κατέχει ή χρησιµοποιεί το ακίνητο. Η χρήση των 

πλατειών που λειτουργούν καφενεία, ζαχαροπλαστεία εστιατόρια, συναφείς επιχειρήσεις και 

καταστήµατα παραχωρούνται υποχρεωτικά στα καταστήµατα που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται 

στην πλατεία εφ΄ όσον έχει ληφθεί απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που να επιτρέπει τη χρήση. Η 

τυχόν παρέµβαση δρόµου µεταξύ καταστήµατος και πλατείας δεν εµποδίζει την παραχώρηση 

κοινοχρήστου χώρου σε κατάστηµα που προβάλλεται στην πλατεία. Εξάλλου τα καταστήµατα που 

προβάλλονται σε δύο πλατείες, δικαιούνται να κάνουν χρήση κοινοχρήστου χώρου και στις δύο 

πλατείες. Σε κάθε κατάστηµα παραχωρείται χώρος της πλατείας που αντιστοιχεί στο 70%  της 

πρόσοψης ή της προβολής του. Το υπόλοιπο 30% διατίθεται στα ίδια τα καταστήµατα εάν κατά την 
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κρίση του ∆ηµάρχου δεν παρεµποδίζεται η ελεύθερη χρήση. Εάν ένας από τους δικαιούχους δεν 

χρησιµοποιεί το χώρο που του αναλογεί, η χρήση του χώρου µπορεί να παραχωρηθεί σε παρακείµενα 

καταστήµατα ανάλογα µε την πρόσοψή τους. Οι προς παραχώρηση συνεχόµενοι χώροι της πλατείας 

που δεν εµπίπτουν σε προβολές καταστηµάτων, διατίθενται στα καταστήµατα που έχουν πρόσοψη ή 

προβάλλονται στην πλατεία ανάλογα µε την πρόσοψη των καταστηµάτων ή άλλα κριτήρια τοπικά, 

τουριστικά, κυκλοφοριακά, πρασίνου κ.λ.π 

 

Για κοινόχρηστους χώρους που δεν βρίσκονται µπροστά σε καταστήµατα η στην προβολή τους 

επιτρέπεται η χρήση τους εφόσον δεν αναιρείται εξ ολοκλήρου η ιδιότητα του κοινοχρήστου χώρου 

µόνο µε δηµοπρασία σύµφωνα µε τις διατάξεις για την εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων.  

 

 

Άρθρο 5 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- Α∆ΕΙΑ 
 

Α) Για τη χρήση του κοινοχρήστου χώρου χορηγείται άδεια από το ∆ήµαρχο κατόπιν αιτήσεως του 

ενδιαφεροµένου προς το ∆ήµο. Επίσης θα είναι απαραίτητη η εξόφληση του αντίστοιχου τέλους της 

αµέσως προηγούµενης χρήσης. Στην αίτηση αναγράφονται Α) το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του 

αιτούντος, το είδος και η διεύθυνσης της ασκούµενης επιχείρησης, Β) η θέση, η έκταση και το είδος 

του αιτούµενου χώρου, καθώς και η χρονική διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση της 

χρήσης.  

Η άδεια χορηγείται µετά από γνωµάτευση της αστυνοµικής αρχής ότι δεν υφίσταται λόγοι ασφαλείας 

της κυκλοφορίας των πεζών ή τροχοφόρων. Η γνωµάτευσης της αστυνοµικής αρχής εκδίδεται µέσα σε 

προθεσµία 15 ηµερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήµατος. Η εµπρόθεσµη αστυνοµική 

γνωµάτευση είναι υποχρεωτική για το ∆ήµο. ∆ηλαδή εάν η γνωµάτευση της αστυνοµίας είναι 

αρνητική, ο ∆ήµος υποχρεούται να αρνηθεί τη χορήγηση. Επειδή η προθεσµία των 15 ηµερών είναι 

αποκλειστική, η εκπρόθεσµη γνωµάτευση της αστυνοµίας είτε είναι θετική, είτε είναι αρνητική δεν 

δεσµεύει το ∆ήµο. Πριν εκδοθεί η άδεια του ∆ηµάρχου η χρήση του κοινόχρηστου χώρου θεωρείται 

αυθαίρετη. Εποµένως εάν ο ενδιαφερόµενος µετά την υποβολή της αίτησης κατέλαβε το χώρο χωρίς 

να περιµένει να του χορηγηθεί η άδεια θεωρείται ότι χρησιµοποιεί το χώρο αυθαίρετα και υπόκειται 

στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόµος.   

 

Β) Στην άδεια του ∆ηµάρχου περιγράφεται λεπτοµερώς ο κοινόχρηστος χώρος που παραχωρείται 

(τοποθεσία, ακριβής θέση και έκταση), καθορίζεται το είδος και η διάρκεια της χρήσης και 

προσδιορίζεται το ύψος του τέλους. Το τέλος που αναλογεί καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο ∆ήµο 

πριν παραδοθεί η άδεια χρήσης. Ανεξαρτήτως του χρόνου που χορηγείται, η διάρκεια της άδειας δεν 

µπορεί να υπερβαίνει το τέλος του ηµερολογιακού έτους µέσα στο οποίο εκδίδεται. Αυτό δεν ισχύει 

στις περιπτώσεις για κατάληψη οδού ή πεζοδροµίου από αυτούς που εκτελούν τεχνοοικοδοµικές 

εργασίες, οπότε η διάρκεια της άδειας µπορεί να επεκτείνεται και στο επόµενο έτος.  

 

Γ) Χορηγηθείσα άδεια χρήσεως των κατά τας προηγουµένας παραγράφους χώρων ανακαλείται 

υποχρεωτικώς υπό του δηµάρχου εντός δεκαηµέρου από της εγγράφου ειδοποιήσεώς του υπό της 

αστυνοµικής αρχής, ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή οχηµάτων ή ένεκα 

ληφθέντων µέτρων παρά δηµοσίας, δηµοτικής αρχής. Η τοιαύτη ανάκλησις συνεπάγεται επιστροφήν 

µόνον του καταβληθέντος ποσού τέλους του αντιστοιχούντος εις την χρονικήν περίοδον δια την 

οποίαν ανεκλήθη η χορηγηθείσα άδεια, καθοριζοµένου δι' αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου.  

 

∆) Ο δήµαρχος χορηγεί την άδεια χρήσεως κοινοχρήστου δηµοτικού χώρου, µη δυναµένην να 

εξικνείται πέραν του ηµερολογιακού έτους,  παρά µόνο για τις  περιπτώσεις κατάληψης πεζοδροµίου ή 

οδού από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδοµικές εργασίες, εις την οποίαν 
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ορίζεται η τοποθεσία και η έκτασις του παραχωρουµένου κατά χρήσι χώρου, το είδος και η διάρκεια 

της χρήσεως, ως και το τέλος εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά αναλόγως των κειµένων διατάξεων της 

παραγράφου 3 του  άρθρου 13 του Β∆24-9/20-10-58. 

 

Ε)  Η χορηγηθείσα άδεια χρήσεως κοινοχρήστου χώρου δύναται να ανανεούται   την αίτηση  του 

ενδιαφεροµένου από τον δηµάρχο µη απαιτουµένης εκ νέου γνώµης της αστυνοµικής αρχής.  

 

ΣΤ) Χορηγηθείσα άδεια χρήσεως των κατά τις προηγουµένες παραγράφους χώρων ανακαλείται 

υποχρεωτικώς υπό του δηµάρχου εντός δεκαηµέρου από της εγγράφου ειδοποιήσεώς του υπό της 

αστυνοµικής αρχής, ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή οχηµάτων ή ένεκα 

ληφθέντων µέτρων παρά δηµοσίας, δηµοτικής αρχής. Η τοιαύτη ανάκληση συνεπάγεται επιστροφή 

µόνον του καταβληθέντος ποσού τέλους του αντιστοιχούντος εις την χρονικήν περίοδον δια την 

οποίαν ανεκλήθη η χορηγηθείσα άδεια, καθοριζοµένου δι' αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου.  

 

 

 

Άρθρο 6 

ΤΕΛΗ -  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
Το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. Για την αναπροσαρµογή του τέλους το ∆.Σ λαµβάνει υπόψη του αφενός το όφελος που 

έχουν αυτοί που χρησιµοποιούν τον κοινόχρηστο χώρο και αφετέρου το βαθµό µεταβολής των 

οικονοµικών συνθηκών κατά το χρονικό διάστηµα που παρήλθε από την έκδοση της αµέσως 

προηγούµενης απόφασης. Ανάλογα µε το είδος της χρήσης το τέλος µπορεί να καθοριστεί µε ένα από 

τους ακόλουθους τρόπους: 

1. Ετησίως κατά τετραγωνικό µέτρο, ανάλογα µε την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο 

χρησιµοποιούµενος χώρος. Στην περίπτωση αυτή το τέλος οφείλεται για ολόκληρο το έτος έστω 

και αν γίνεται χρήση που χώρου για διάστηµα βραχύτερου του έτους. Εάν ο χώρος που 

παραχωρείται χρησιµοποιείται για προθήκη καταστήµατος, το τέλος ορίζεται στο διπλάσιο. 

2. Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδροµίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν 

τεχνοοικοδοµικές εργασίες, το τέλος ορίζεται µηνιαίο κατά ζώνες µε απόφαση του ∆.Σ κατά 

τετραγωνικό µέτρο. Για την πληρωµή αυτού του τέλους ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο 

εκείνος που πήρε την άδεια οικοδοµής καθώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Ο µήνας είναι η 

ελάχιστη χρονική περίοδος για την οποία επιβάλλεται το τέλος, ακόµη και αν το χρονικό διάστηµα 

της κατάληψης είναι µικρότερο του µήνα.  

3. Απαλλάσσονται του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων οι ανάπηροι και τα θύµατα πολέµου 

στους οποίους χορηγείται άδεια ίδρυσης περιπτέρου. Η απαλλαγή ισχύει µόνο για το χώρο όπου 

κατασκευάζεται το περίπτερο και όχι το χώρο γύρω από αυτό που καταλαµβάνεται για τοποθέτηση 

ψυγείων, πάγκων κ.λ.π. 

 

� Για το έτος 2004, το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων καθορίστηκε σύµφωνα µε την 631/2003 

δηλαδή µε αναπροσαρµογή τέλους κοινοχρήστων χώρων κατά ποσοστό 3% σε σχέση µε τις τιµές 

έτους 2003 ανά οδό και ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα ως εξής:  

 

 

∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Λιµένος Χερσονήσου 

1. Στα πεζοδρόµια της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου και της οδού Αγίας Παρασκευής: 48,68 € / τ.µ 

2. Τα πεζοδρόµια των οδών Ναυάρχου Νεάρχου, Μίνωος Τυλλιανάκη, ∆ηµοκρατίας, Γ. Σανουδάκη, 

Μίνωος, Ούλαφ Πάλµε, 25
ης

  Μαρτίου, Γιαµπουδάκη, Ελευθερίας, Αγ. Βασιλείου, Αντ. 

Κασσαβέτη, Ευαγγελίστριας, Αποστολογιάννη, Ιπποκράτους, Αρχαίου Θεάτρου, Ειρήνης & 

Φιλίας και η οδός Ευρώπης εντός των οικισµών Πισκοπιανού και Κουτουλουφαρίου: 40,57 € / τ.µ 
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3. Ο πεζόδροµος της οδού Παπαδογιώργη : 44,08 € / τ.µ 

4. Η πλατεία Ελευθερίας (συµβολή των οδών 25
ης

 Μαρτίου & Αγ. Παρασκευής) : 48,68 € / τ.µ 

   

Οι εσοχές της οδού 25
ης

 Μαρτίου, στις επιτρέπονται η παραχώρηση ενοικίαση, χωρίς να µικραίνει το 

πλάτος του δρόµου, µε το συντελεστή της 25
ης

 Μαρτίου. 

 

1. Η πλατεία του οικισµού Κουτουλουφαρίου, µεταξύ των οδών Αγ. Βασιλείου και πεζόδροµου 

∆ελφών  40,57 € / τ.µ 

2. Οι εξέδρες (κοινόχρηστοι χώροι πέραν της γραµµής του αιγιαλού και εκτός ορίων 
λιµενικής ζώνης). 85,20 €/ τ.µ 

3. Οι κοινόχρηστοι χώροι γενικά, ως προθήκη καταστήµατος 73,58 €/ τ.µ 

4. Τα πεζοδρόµια, οι οδοί που χρησιµοποιούνται για προσωρινή τοποθέτηση υλικών  οικοδοµικών 

εργασιών κατά µήνα, σε όλους τους δρόµους 4,32 € /τ.µ 

 

� Για χρήση από πλανώδιους καλλιτέχνες  308,31 € εφάπαξ καταβολή έως 2 τµ  

 

� Ο µέγιστος επιτρεπόµενος κοινόχρηστος χώρος προς παραχώρηση γύρω από τα περίπτερα είναι 

1,5 m εκατέρωθεν κατά περίπτωση, και ανάλογα µε τον δρόµο που βρίσκεται να έχει την ανάλογη 

τιµή και το τετραγωνικό µέτρο. 

 

� Για τους προς παραχώρηση χώρους στους δρόµους που ήδη έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση 

χωρίς µέχρι σήµερα να έχει περατωθεί η διαδικασία διάνοιξης και διαµόρφωσης τους, καθορίζει το 

τέλος, ως ακολούθως: 

 

Α. Ο προβλεπόµενος κάθετος δρόµος στην λεωφ. Βενιζέλου, παραπλεύρως ιδιοκτησίας 
Μαραγκάκη. 
Β. Ο ηµιτελώς ανοιγµένος δρόµος κάθετος στην οδό Ελ. Βενιζέλου, παραπλεύρως ξενοδοχείου 

VENUS MELENA (ιδιοκτησίας Σµυρνάκη). 

Γ. Ο κάθετος της οδού Αγ. Παρασκευής, παραπλεύρως ιδιοκτησίας Κ. Τσαντηράκη (τµήµα οδού 

Χερρονήσου στη συµβολή µε οδό Αγ. Παρασκευής). 

∆. Ο κάθετος νέο διανοιχθείς δρόµος στην οδό Αγ. Παρασκευής, παραπλεύρως ξενοδοχείου 

ΖΟΡΜΠΑΣ (προέκταση της ∆αιδάλου στη  συµβολή µε την οδό Αγ. Παρασκευής). 

� Το τέλος για τους παραπάνω δρόµους ορίζεται ως της παραπλήσιας οδού. 

 

 

∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Χερσονήσου. 

1. Οι κοινόχρηστοι χώροι της κεντρικής πλατείας Χερσονήσου, της πλατείας Συνεταιρισµού και του 

κεντρικού δρόµου από την κεντρική πλατεία Χερσονήσου µέχρι την πλατεία Παναγίας: 24,34 € / 

τ.µ 

2. Το πεζοδρόµιο νότια της πλατείας της Παναγίας : 24,34 € / τ.µ 

Το πεζοδρόµιο στην θέση Πρίνος απέναντι από την εκκλησία του Αγίου ∆ηµητρίου: 11,26  €/ 

τ.µ 

3. Ο κεντρικός δρόµος, ο παραλιακός δρόµος και ο δρόµος της εκκλησίας του οικισµού Ανάληψη: 

24,34 € / τ.µ 
4. Οι κοινόχρηστοι χώροι του οικισµού Ανάληψης: 24,34 € / τ.µ 

 

∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Κεράς. 

Ο κοινόχρηστος χώρος του κάθετου δρόµου και της πλατείας µπροστά από την Ιερά Μονή 

Καρδιωτίσσης Κεράς, του οποίου η χρήση µπορεί να παραχωρηθεί µόνο το χρονικό διάστηµα της 

εορτής της Παναγίας (7 & 8 Σεπτεµβρίου) 20  €/ [το 4 µετρο].  



 8 

 

 ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Ποταµιών, Αβδού, Γωνιών 
Οι κοινόχρηστοι χώροι (οδοί και πλατείες) των ∆. ∆/των αυτών : 3,38 € / τ.µ. 

 

           Σε όλα τα ∆ηµοτικά διαµερίσµατα, κοινόχρηστοι χώροι γύρω από τους πανηγυρίζοντες Ιερούς 

Ναούς του οποίου η χρήση µπορεί να παραχωρηθεί σε µικροπωλητές µόνο την προηγούµενη και την 

ηµέρα των τοπικών εορτών σε 20  €/ (το 4 µετρο) 

 

Άρθρο 7 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΩΝ 
 

Οι παραχωρησιούχοι είναι υποχρεωµένοι να χρησιµοποιούν τον 
παραχωρηθέντα  κοινόχρηστο χώρο σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τους όρους 
που καθορίζει η χορηγηθείσα άδεια παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου.  
Απαγορεύεται η επέκταση πέραν της αδείας είτε σε επιτρεπόµενο χώρο είτε σε µη 
επιτρεπόµενο χώρο. Η παραχώρηση της χρήσης είναι απλή και δεν αναιρεί το 
κοινόχρηστο αυτών. Ο παραχωρησιούχος δεν θα περιφράζει τον κοινόχρηστο χώρο 
και θα τον εξασφαλίζει από απόψεως υγιεινής, αισθητικής και ρύπανσης ή αλλοίωσης 
του περιβάλλοντος. Επί πλέον δεν επιτρέπεται η διέλευση τροχοφόρων και η 
δηµιουργία µονίµων εγκαταστάσεων πάνω σε αυτόν.  
 

Άρθρο 8 

 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ -  ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση του κοινοχρήστου χώρου χωρίς την προηγούµενη άδεια του 

∆ηµάρχου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης, η χρήση του κοινοχρήστου χώρου κατά παράβαση των όρων 

της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του 

παραχωρούµενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.  

Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από υπαλλήλους του ∆ήµου ή από όργανα 

της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ή από αστυνοµική αρχή.   

 

 

Άρθρο 9 

 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ∆ιοικητικά Μέτρα 
 

 Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των οποίων έχει επιτραπεί η 

παραχώρηση της χρήσης µε τον παρόντα κανονισµό, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου µε 

απόφαση του δηµάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος χρήσης και χρηµατικό πρόστιµο διπλάσιο 

προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστηµα της αυθαίρετης χρήσης. Με όµοια απόφαση 

επιβάλλεται πρόστιµο, σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η 

παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί από τον παρόντα κανονισµό, ίσο µε το τριπλάσιο του 

µεγαλύτερου κατά τετραγωνικό µέτρο ποσού που καθορίστηκε µε τον παρόντα κανονισµό για τους 

χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.  

 Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από το δήµο την αστυνοµική αρχή. Σε 

περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ' υποτροπή επιβάλλονται κάθε φορά και µέχρι 

δύο φορές τα ως άνω πρόστιµα και αν εξακολουθεί η παράβαση ο δήµος µε συνεργεία του προέρχεται 

στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειµένων, µε τη συνδροµή της δηµοτικής αστυνοµίας ή της οικείας 

αστυνοµικής αρχής και επιβάλλει ειδικό (αυτοτελές) πρόστιµο για τα έξοδα µεταφοράς και 
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αποθήκευσης, ίση µε το διπλάσιο του µεγαλυτέρου κατά τετραγωνικό µέτρο ποσού που καθορίστηκε 

µε τον παρόντα κανονισµό για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της 

χρήσης. 

 

Άρθρο 10 

ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
Όλες οι προγενέστερες Αποφάσεις ∆.Σ.  µε αριθµό 307/1999,139/2000, 623/2000, 200/2001, 495/2001 

113/2003 καθώς και 631/2003, µε τις οποίες καθορίστηκαν οι προς παραχώρηση κοινόχρηστοι χώροι 

και αναπροσαρµοζόταν οι συντελεστές των τελών χρήσεως οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων 

χώρων παύουν να ισχύουν από  της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού . 

Ο παρών Κανονισµός θα αρχίσει να ισχύει αµέσως µόλις ολοκληρωθεί η δηµοσίευσή του κατά τον 

τρόπο που προβλέπει το άρθρο 37 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα » 

 
Ο Κος ∆ήµαρχος, επιπλέον, τόνισε τα εξής: 
� Η ακολουθούµενη διαδικασία της έκδοσης  κανονιστικής απόφασης και όχι της έκδοσης µιας 

απλής απόφασης, για τη ρύθµιση της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων, είναι επιλογή, που 
εξυπηρετεί πρώτιστα τον στόχο, για τη ενεργό συµµετοχή των φορέων και των πολιτών στη 
λήψη αποφάσεων και κατά συνέπεια στη διαµόρφωση των συνθηκών λειτουργίας της πόλης. 

� Η εισηγούµενη πρόταση έτυχε ευρύτατης δηµοσιοποίησης, µέσω του τοπικού τύπου, έγινε 
ανάρτησή της στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, στο ΚΕΠ και στις έδρες των τοπικών Συµβουλίων. 
Κλήθηκαν όλοι οι φορείς καθώς και οι Πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις τους, ενώ η 
∆ηµοτική Αρχή από την έναρξη της θητείας της, είχε θέσει σε κοινωνικό διάλογο τις δικές της 
σκέψεις- προτάσεις. Υπήρξαν συζητήσεις στα συλλογικά όργανα των κοινωνικών και 
επαγγελµατικών φορέων και στην ολοµέλεια του, κυρίως, ενδιαφερόµενου Εµπορικού 
Συλλόγου.  

� Με τις προτάσεις αυτές ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην οργάνωση της τουριστικής 
αγοράς, της κατ’ εξοχήν δραστηριότητας της περιοχής Χερσονήσου. Προσδοκούµε µε αυτές, 
στην λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση του τόπου µας, στη βελτίωση των συνθηκών της 
καθηµερινότητάς µας, και στη δηµιουργία ενός διαφορετικού µοντέλου ανάπτυξης που θα 
εξασφαλίζει στη Χερσόνησο την αειφόρο βιωσιµότητά της, ως ενός υψηλού σε ποιότητα, 
προορισµού τουριστών. 

� Η κίνησή µας, που αποτελεί ένα µέρος από την συνολική στρατηγική του ∆ήµου,  έρχεται να 
απαντήσει στην πολύπλευρη κλιµακούµενη κρίση, της ποιοτικής και ποσοτικής πτώσης του 
τουριστικού ρεύµατος, που έχει σαν συνέπεια την µείωση της απόδοσης των επιχειρήσεων 
και εν τέλει της συρρίκνωσης των οικονοµικών δραστηριοτήτων της  περιοχής. 

� Στη στρατηγική του ∆ήµου εντάσσονται έργα πλήρους αναµόρφωσης των πεζοδροµίων, 
έχουν ήδη συµπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του τρέχοντος έτους, η µελέτη ανάπλασης 
του παραλιακού µετώπου του Λιµανιού καθώς και οι διανοίξεις δρόµων, που ο ∆ήµος ως 
επισπεύδον έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία.  

� Παράλληλα, πρόθεση της ∆ηµοτικής Αρχής είναι η θέσπιση και άλλων κανονιστικών 
διατάξεων που θα ρυθµίζουν θέµατα ηχορύπανσης, του φαινοµένου της άγρας πελατών, 
γενικότερα λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης. Επιπλέον θέσπιση κινήτρων για την 
ανάδειξη–αναµόρφωση των βιτρινών των καταστηµάτων. 

� Σύµφωνα µε την υπάρχουσα ιεράρχηση, πρώτο βήµα είναι η θέσπιση του κανονισµού 
χρήσεως κοινόχρηστων χώρων. Είναι στρεψοδικία και  υπεκφυγή των ευθυνών που έχει ο 
καθένας µας, όταν στην ιεράρχηση των κοινά αποδεκτών κινήσεων βελτίωσης του 
περιβάλλοντός µας, θέτουµε τις παραχωρήσεις και την συνεισφορά µας, τελευταίες. 

� Για την αναγκαιότητα λήψης ριζικών µέτρων διαφοροποίησής στη χρήση κοινόχρηστων 
χώρων, πέραν των λόγων που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι η υποχρέωση της ∆ηµοτικής 
Αρχής, να εξασφαλίσει την ασφαλή µετακίνηση των πεζών, των ατόµων µε ιδιαίτερες 
ανάγκες και των ευπαθών ηλικιών, παιδιών κ.λ.π. εξάλλου, είναι γνωστό ότι το Αστυνοµικό 
Τµήµα Χερσονήσου εκφράζει, πάγια, αρνητική στάση στην παραχώρηση, καθώς και να 
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εξασφαλίσει κανόνες λειτουργίας της αγοράς σ’ ένα πλαίσιο θεµιτού ανταγωνισµού, µε µια 
δικαιότερη αντιµετώπιση των επιχειρηµατιών, µιας και οι τελευταίοι δεν έχουν όλοι, φαρδύ 
πεζοδρόµιο, µεγαλύτερο των 2µ, µπροστά από τα καταστήµατά τους, ώστε να τους 
παραχωρηθεί. 

� Για τις παρεµβάσεις αυτές έχουµε την αλληλογραφία µε την ∆ΕΣΕ και την Κτηµατική 
Υπηρεσία, η οποία δηλώνει ότι ούτε αρµόδιες είναι ούτε διαφωνούν µε αυτές τις 
διαφοροποιήσεις. 

� Τέλος, έθεσε το ερώτηµα: Ή ο τόπος αυτός έχει ανάγκη από υιοθέτηση άλλων λογικών και 
διαδικασιών ή µπορούµε να βρούµε πολλές δικαιολογίες ο καθένας να µην κάνει τίποτα. Η 
∆ηµοτική Αρχή έχει υποχρέωση να ακολουθήσει το πρώτο και ας δηµιουργήσει πρόσκαιρες 
αντιπάθειες και δυσαρέσκειες. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κος ∆οξαστάκης Ζαχαρίας ο οποίος ανέλυσε, 
την άποψή του επί του θέµατος και τόνισε ότι: 

♦ Θεωρεί ότι σε µία σύγχρονη και προοδευµένη κοινωνία για να υπάρξει αρµονική συµβίωση 
απαιτούνται κανόνες δικαίου και συµπεριφοράς και ο καθένας δεν λειτουργεί ούτε κατά την 
προσωπική του επιλογή ούτε κατά τα συµφέροντά του. Αλλά όλοι, οι πολίτες και η ∆ηµοτική 
Αρχή δεν µπορούν να παρακάµψουν κάποιες βασικές αρχές, κάποιες κατευθυντήριες διατάξεις 
που διέπουν τη λειτουργία της κοινωνίας. Θεωρεί επίσης ότι ουδεµία υποχρεωτική 
αναγκαστική διάταξη δεν µπορεί να φέρει αποτέλεσµα αν προηγουµένως δεν υπάρχει 
διάλογος, δεν υπάρχει αυτοσεβασµός ευαισθητοποίηση και κοινωνικοποίηση του 
συµφέροντος όλων. Για να επιβληθούν και να ισχύσουν αυτές οι διατάξεις χρειάζεται 
υπευθυνότητα, συνεπής πορεία και διαρκής διάλογος. 

♦ Η ∆ηµοτική Αρχή δηµοσιοποιεί διάφορες θέσεις, χωρίς το αρµόδιο κατά νόµο όργανο, το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να έχει κληθεί προηγουµένως για τη λήψη αποφάσεων, παρά µόνο 
σήµερα, πρώτη φορά.  

♦ Οι διατάξεις που διέπουν την εκµίσθωση των πεζοδροµίων ( Β∆ 1958 άρθρο 13, άρθρο 3 του 
Ν 1080/80) είναι διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ισχύουν ανεξάρτητα από τη δήλωση των 
µερών και αυτός ο κανονισµός δεν ήταν αναγκαίος, αφού αντιγράφει τα άρθρα αυτού. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 37 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
θεσπίζει κανόνες για τους όρους και τη χρήση των πεζοδροµίων. Ο καθορισµός των 
κοινόχρηστων χώρων που θα παραχωρηθούν και το αντίστοιχο τίµηµα καθορίζονται µε άλλη 
ανεξάρτητη απόφαση µέχρι τον Οκτώβριο κάθε έτους. Τον Οκτώβριο του 2003 δεν πάρθηκε 
τέτοια απόφαση, ενώ η αριθµ. 631/18-11-2003 Απόφαση ∆.Σ., µε ισχύ το έτος 2004, 
αναπροσαρµόζει το τίµηµα ενώ προσδιορίζει τους χώρους προς παραχώρηση, ως έχουν, από 
την προηγούµενη απόφαση (αριθµ. 113/2003), που ίσχυε για το 2003. Με αποτέλεσµα, 
σήµερα, Μάρτιο του 2004, µήνα παραµονής έναρξης της τουριστικής περιόδου, ως κεραυνός 
εν αιθρία έρχεται η παρούσα ∆ηµοτική Αρχή να θέσει κάποιες απαγορευτικές διατάξεις. Οι 
επαγγελµατίες που έχουν ήδη προετοιµαστεί, έτοιµοι ν’ ανοίξουν τα καταστήµατά τους, 
αιφνιδιάζονται.   

♦ Οι εισηγούµενες διατάξεις δεν συνάδουν µε την αρχή της ισότητας και την αρχή του 
ελεύθερου ανταγωνισµού όπως αυτά κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 και 106 του 
Συντάγµατος. ∆εν προστατεύουν τους επιχειρηµατίες από τον αθέµιτο ανταγωνισµό ο οποίος 
υπάρχει όταν κάποιος παραβιάζει τον πραγµατικό ανταγωνισµό, παραβιάζοντας τους νόµους. 
Η παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου γίνεται κατόπιν άδειας και όταν κάποιος 
λειτουργεί µε άδεια δεν υπάρχει παραβίαση των συµφερόντων ενός άλλου επαγγελµατία. Η 
διαφοροποίηση των πεζοδροµίων, ως προς το πλάτος, υπάρχει για αντικειµενικούς λόγους, 
ήτοι παραχώρησης περιουσίας µε το σχέδιο πόλης, και οι επαγγελµατίες δεν είναι όλοι ίσοι 
κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις και αυτό δεν το αγνοεί το Σύνταγµα. Η δε αρχή της 
ισότητας παραβιάζεται γιατί οι απαγορευτικές διατάξεις, σύµφωνα µε την εισήγηση, ισχύουν 
µόνο για τους επαγγελµατίες εµπόρους και όχι για όλους. 

♦ Ο κοινός στόχος της αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης του τόπου, δεν επιτυγχάνεται 
µε την παρούσα τακτική. Η ∆ηµοτική Αρχή έπρεπε να είχε δείξει, πρώτα αυτή, δείγµατα 
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γραφής προς την κατεύθυνση αυτή, µε παρεµβάσεις για αναβάθµιση των πεζοδροµίων, έργο 
ενταγµένο στο τεχνικό πρόγραµµα του 2002, το οποίο δεν επανεντάχθηκε στα τεχνικά 
προγράµµατα των επόµενων ετών. 

♦  ∆εν υπάρχει συνεπής προγραµµατισµός στόχων, όταν στην κατάρτιση του προϋπολογισµού 
2004 ο κωδικός των εσόδων από τη παραχώρηση χρήσης των κοινόχρηστων χώρων 
διαµορφώνεται µε αυξηµένα ποσά, ενώ απαγορεύεται η παραχώρηση της χρήσης των 
πεζοδροµίων για το έτος 2004.   

♦ Κανονισµός σηµαίνει θέσπιση κανόνων, όχι απαγόρευσης, καθορισµός τρόπου χρήσης, εύρος 
τµήµατος πεζοδροµίου για τους πεζούς κ.λ.π.  

♦ Η όποια απαγόρευση θα σηµατοδοτήσει µία ανεξέλεγκτη κατάσταση, γιατί αν την περσινή 
χρονιά δεν εξασφαλίστηκε η εφαρµογή των όρων χρήσης που είχαν καθοριστεί µε την 
προηγούµενη απόφασή µας, π.χ. τα 2µ για τους πεζούς, πως θα εξασφαλιστεί η πλήρης 
απαγόρευση, µε µία ∆ηµοτική Αστυνοµία που οφείλαµε να την έχουµε διευρύνει;  

♦ Για τους κοινόχρηστους χώρους που τίθεται απαγόρευση χρήσης από τα Εµπορικά 
Καταστήµατα, το Αστυνοµικό Τµήµα Χερσονήσου είχε γνωµοδοτήσει στο παρελθόν θετικά 
και δεν απαιτείται εκ νέου γνωµοδότηση. Η µοναδική του αρµοδιότητα είναι να αποφανθεί αν 
και κατά πόσον κινδυνεύει η ασφάλεια του πεζού ή του τροχοφόρου.  

♦ Και τέλος, ο κεντρικός δρόµος της Ελ. Βενιζέλου ανήκει ακόµη στο Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας. 
∆όθηκε ο λόγος  στους πολίτες, επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, καθώς 

και στον Πρόεδρο του Εµπορικού Συλλόγου Λιµ. Χερσονήσου. 
Εκείνοι έθεσαν τα ζητήµατα, της µη έγκαιρης εισαγωγής της πρότασης, µε αποτέλεσµα οι 

επαγγελµατίες να µην προλάβουν να ολοκληρώσουν τις απαιτούµενες εργασίες διαµόρφωσης των 
καταστηµάτων τους στα νέα δεδοµένα, όπως επίσης και της έλλειψης ευρείας ενηµέρωσής τους σ’ 
αυτά. Επίσης, τέθηκε η πρόταση να διατηρηθεί το ισχύον καθεστώς, µε τη διαφορά την ορθή και 
απαρέγκλιτη εφαρµογή του, ή η εκδοχή µιας περαιτέρω επεξεργασίας της κανονιστικής απόφασης που 
θα καθορίζει κανόνες αισθητικής παρέµβασης, για το υλικό, το ύψος των σταντ, γενικότερα της 
χρήσης των πεζοδροµίων, ώστε να δοθεί το δικαίωµα στους επαγγελµατίες ν’  αποδείξουν τη θέλησή 
τους να συµπεριφερθούν σύννοµα µε τους κανόνες αυτούς και να συµµετέχουν οι ίδιοι στην 
αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση του τόπου τους. 

Ο ∆ήµαρχος, θεωρώντας ότι η συµµετοχική διαδικασία συνδιαµόρφωσης αποφάσεων σε τόσο 
κρίσιµα θέµατα, είναι µια ουσιαστική διαδικασία δυναµικού διαλόγου και όχι µια τυπική διαδικασία µε 
προειληµµένες αποφάσεις, όπως επίσης ότι  οι τοµές που εισάγονται µε την παρούσα πρόταση, έχουν 
να κάνουν µε αλλαγή νοοτροπιών και συµπεριφορών ολόκληρων κοινωνικών οµάδων, έθεσε προς 
συζήτηση την πιθανότητα τροποποίησης της πρότασης. Με βασικές αρχές, την παραχώρηση ζώνης 50 
πόντων, µε τις προϋποθέσεις, να πληρείται ο όρος της διασφάλισης της ζώνης των 2µ για τους 
πεζούς, και να προσδιοριστεί ο τρόπος και τα υλικά µε τα οποία θα γίνεται η έκθεση των 
εµπορευµάτων, µόνο για τη φετινή περίοδο και τη διεξαγωγή ενός γόνιµου διαλόγου για την 
υλοποίηση  της συγκεκριµένης κανονιστικής διάταξης από την επόµενη χρονιά. 

 Επακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπου εισήχθη προς ψήφιση η αρχική πρόταση-
σχέδιο (αριθµ. 197/2004 Απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής) µε κάποιες τροποποιήσεις οι 
οποίες κατατέθηκαν στο Συµβούλιο. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να λάβουν τη 
σχετική απόφαση. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου, έλαβε υπόψη του 
την αριθµ. 197/2004 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και τις τροποποποιήσεις που 
κατατέθηκαν, το Β.∆. 24/9-20/10/58, το άρθρο 3 του Ν.1080/80, το άρθρο 26 του Ν. 1828/89, 
τον Ν.1900/90, το άρθρο 37 του Π.∆. 410/95 [∆.Κ.Κ], 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Μειοψηφούντων των ∆ηµοτικών Συµβούλων Κου  ∆οξαστάκη Ζαχαρία, Κου 
Φιλιππάκη Κων/νου, Κου Τσαγκαράκη Γεώργιου, Κου Μαστοράκη Ιωάννη, Κου 

Καλαϊτζάκη Αθανάσιου, Κου Βουράκη Ζαχαρία και Κας Μαραγκάκη Ελένης ) 
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1. Εγκρίνει, επί της αρχής και κατά άρθρο, την εισήγηση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ως 

έχει στην αριθµ. 197/2004 Απόφασή της,  ενσωµατώνοντας  τις παρακάτω τροποποιήσεις 
: 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-Α∆ΕΙΑ 
Η παράγραφος ΣΤ που εκ παραδροµής είναι ίδια µε την παράγραφο Γ αντικαθίσταται 
από «Ουδεµία άλλη αρχή ή νοµικό πρόσωπο ή ίδρυµα έχει αρµοδιότητα να εκδίδει 
άδεια χρήσεως πεζοδροµίων, οδών πλατειών, αλσών που ανήκουν σε δήµους ή  έχουν 
παραχωρηθεί σε αυτούς προς εκµετάλλευση, στοών και κοινόχρηστων χώρων εν γένει, 
πλην του ∆ήµου» 
ΑΡΘΡΟ 10 
ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
Στο τέλος του άρθρου προστίθεται η παράγραφος  «Ο παρών κανονισµός ψηφίζεται 
στα πλαίσια των προσπαθειών της ∆ηµοτικής αρχής, για την αισθητική και λειτουργική 
αναβάθµιση του ∆ήµου µας µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του τόπου µας ως κατ 
εξοχήν Τουριστικού προορισµού. Με την παρούσα απόφαση ο ∆ήµος επιθυµεί:  

� τη µέριµνα για τη δηµόσια ασφάλεια. Η Χερσόνησος κατακλύζεται κάθε χρόνο από 
πλήθος τουριστών. Η κατάσταση των πεζοδροµίων  σε συνδυασµό µε την 
τοποθέτηση εµπορευµάτων στα πεζοδρόµια αναγκάζει τους πεζούς να κινούνται 
στο οδόστρωµα αυξάνοντας τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήµατος. Για τον ίδιο 
λόγο, πάγια το Αστυνοµικό Τµήµα Χερσονήσου είναι αρνητικό στη παραχώρηση 
κοινόχρηστου χώρου σε επιχειρήσεις.  

� την αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθµιση του χώρου. Η τοποθέτηση 
εµπορευµάτων, κάθε είδους, στα πεζοδρόµια γίνεται µε τρόπο άτακτο γεγονός 
που προκαλεί αρνητική εικόνα του χώρου και  

� την άρση της προνοµιακής µεταχείρισης ορισµένων εµπορικών επιχειρήσεων. Η 
κατάληψη των κοινοχρήστων χώρων από ορισµένες µόνο επιχειρήσεις δηµιουργεί 
συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού για τις υπόλοιπες.» 

2. Εγκρίνει και καταρτίζει τα άρθρα, του κανονισµού χρήσεως κοινοχρήστων χώρων του 
∆ήµου Χερσονήσου, σύµφωνα µε την αριθµ. 197/2004 Απόφαση της ∆.Ε. και τις 
τροποποιήσεις του 1, ως κάτωθι: 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών Κανονισµός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις  χρήσης των κοινοχρήστων 

χώρων και καθορίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του ∆ήµου και των ενδιαφερόµενων. 

 

Άρθρο 2 

Ο παρών Κανονισµός εκδίδεται βάση της παρ. 1 εδ α. του άρθρου 37 του ∆.Κ.Κ Π.∆ 410/1995 

και αποτελεί κανονιστική – διοικητική πράξη µε ισχύ ουσιαστικού νόµου. Στηρίζεται στις διατάξεις 

του Β.∆ 24/ 9-20/10/58 ΄΄Περί προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων, του Άρθρο 3 του Ν.1080/80 

και του Αρθρο 26 του Ν. 1828/89, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 6 του Ν 1900/90. 

 

Άρθρο 3 
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

Ι. Σε όλα τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου µας, δεν επιτρέπεται η χρήση κοινοχρήστων 

χώρων για τοποθέτηση κάθε είδους εµπορευµάτων, ψυγείων ή βιτρινών από τα καταστήµατα.  

ΙΙ. Επιτρέπεται η χρήση κοινοχρήστων χώρων εξαιρετικά και µόνο κατόπιν αδείας του 

∆ηµάρχου 

 α) για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, 

β) σε πλανόδιους καλλιτέχνες για την άσκηση των καλλιτεχνικών τους δραστηριοτήτων (Μόνο 

στην οδό 25
ης

 Μαρτίου του ∆.∆ Λιµ. Χερσονήσου για το τµήµα της από την οδό Παπαδογιώργη µέχρι 

το Ξενοδοχείο Φλοίσβος. 

γ) για τοποθέτηση εµπορευµάτων µόνο στα περίπτερα και  

δ) για τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών τα χρονικά διαστήµατα που είναι επιτρεπτές οι 

οικοδοµικές εργασίες σύµφωνα µε τον κανονισµό καθαριότητας και οικοδοµικών εργασιών, στους 

παρακάτω κοινοχρήστους χώρους;  

 ε) για µικροπωλητές µόνο στους χώρους γύρω από τους πανηγυρίζοντες Ιερούς Ναούς του 

∆ήµου µας, και µόνο αφ εσπέρας και την ηµέρα της εορτής.   

   

 

∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Λιµένος Χερσονήσου: 

1. Στα πεζοδρόµια της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου και της οδού Αγίας Παρασκευής. 

2. Τα πεζοδρόµια των οδών Ναυάρχου Νεάρχου, Μίνωος Τυλλιανάκη, ∆ηµοκρατίας, Γ. Σανουδάκη, 

Μίνωος, Ούλαφ Πάλµε, 25
ης

  Μαρτίου, Γιαµπουδάκη, Ελευθερίας, Αγ. Βασιλείου, Αντ. 

Κασσαβέτη, Ευαγγελίστριας, Αποστολογιάννη, Ιπποκράτους, Αρχαίου Θεάτρου, Ειρήνης & 

Φιλίας και η οδός Ευρώπης εντός των οικισµών Πισκοπιανού και Κουτουλουφαρίου. 

3. Ο πεζόδροµος της οδού Παπαδογιώργη   

4. Η πλατεία Ελευθερίας (συµβολή των οδών 25
ης

 Μαρτίου & Αγ. Παρασκευής)  

 

5. Οι εσοχές της οδού 25
ης

 Μαρτίου, στις επιτρέπονται η παραχώρηση ενοικίαση, χωρίς να µικραίνει 

το πλάτος του δρόµου, µε το συντελεστή της 25
ης

 Μαρτίου. 

 

6. Η πλατεία του οικισµού Κουτουλουφαρίου, µεταξύ των οδών Αγ. Βασιλείου και πεζόδροµου 

∆ελφών   

7. Οι εξέδρες (κοινόχρηστοι χώροι πέραν της οριογραµµής του αιγιαλού και εκτός 
των ορίων λιµενικής ζώνης).    

 

8. Τα πεζοδρόµια, οι οδοί που χρησιµοποιούνται για προσωρινή τοποθέτηση υλικών  οικοδοµικών 

εργασιών κατά µήνα, σε όλους τους δρόµους 

 

9. Ο µέγιστος επιτρεπόµενος κοινόχρηστος χώρος προς παραχώρηση γύρω από τα περίπτερα είναι 

1,5 m εκατέρωθεν κατά περίπτωση, και ανάλογα µε τον δρόµο που βρίσκεται να έχει την ανάλογη 

τιµή και το τετραγωνικό µέτρο. 

 

� Για τους προς παραχώρηση χώρους στους δρόµους που ήδη έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση 

χωρίς µέχρι σήµερα να έχει περατωθεί η διαδικασία διάνοιξης και διαµόρφωσης τους, 

καθορίζονται οι παρακάτω κοινόχρηστοι χώροι : 

 

Α. Ο προβλεπόµενος κάθετος δρόµος στην Λεωφ. Βενιζέλου, παραπλεύρως ιδιοκτησίας 
Μαραγκάκη. 

Β. Ο ηµιτελώς ανοιγµένος δρόµος κάθετος στην οδό Ελ. Βενιζέλου, παραπλεύρως ξενοδοχείου 

VENUS MELENA (ιδιοκτησίας Σµυρνάκη). 
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Γ. Ο κάθετος της οδού Αγ. Παρασκευής, παραπλεύρως ιδιοκτησίας Κ. Τσαντηράκη (τµήµα οδού 

Χερρονήσου στη συµβολή µε οδό Αγ. Παρασκευής). 

∆. Ο κάθετος νέο διανοιχθείς δρόµος στην οδό Αγ. Παρασκευής, παραπλεύρως ξενοδοχείου 

ΖΟΡΜΠΑΣ (προέκταση της ∆αιδάλου στη  συµβολή µε την οδό Αγ. Παρασκευής). 

 

∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Χερσονήσου. 

1.Οι κοινόχρηστοι χώροι της κεντρικής πλατείας Χερσονήσου, της πλατείας Συνεταιρισµού και του 

κεντρικού δρόµου από την κεντρική πλατεία Χερσονήσου µέχρι την πλατεία Παναγίας. 

2. Το πεζοδρόµιο νότια της πλατείας της Παναγίας  

3.Το πεζοδρόµιο στην θέση Πρίνος απέναντι από την εκκλησία του Αγίου ∆ηµητρίου 

4.Ο κεντρικός δρόµος, ο παραλιακός δρόµος και ο δρόµος της εκκλησίας του οικισµού Ανάληψη.  

6. Οι κοινόχρηστοι χώροι του οικισµού Ανάληψης. 

 

∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Κεράς. 

Ο κοινόχρηστος χώρος του κάθετου δρόµου και της πλατείας µπροστά από την Ιερά Μονή 

Καρδιωτίσσης Κεράς, του οποίου η χρήση µπορεί να παραχωρηθεί µόνο το χρονικό διάστηµα της 

εορτής της Παναγίας (7 & 8 Σεπτεµβρίου) 4 µέτρα.  

 

 ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Ποταµιές, Αβδού, Γωνιές 
Οι κοινόχρηστοι χώροι (οδοί και πλατείες) των ∆. ∆/των αυτών   

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:  

 

� Καθορίζει για την λεωφ. Ελ. Βενιζέλου οπωσδήποτε 2 µέτρα πλάτος πεζοδροµίου από την πλευρά 

του δρόµου ελεύθερη για χρήση από τους πεζούς και το υπόλοιπο να δίνεται προς παραχώρηση 

σύµφωνα µε το άρθρο 3.1 Για τους άλλους δρόµους, µε µικρά πεζοδρόµια,  η λωρίδα διάβασης 

των πεζών ορίζεται 1 µέτρο. 

� Καθορίζει ότι ο παραχωρούµενος χώρος του καταστήµατος θα είναι συνεχόµενος σ’ όλο το πλάτος 

αυτού, και όχι διακεκοµµένος, θ’ αφαιρείται δε µόνο 1,5 µέτρο πλάτους ελεύθερης διάβασης από 

το τµήµα κοινόχρηστου χώρου  που έχει αφεθεί για τους πεζούς έως τη κεντρική είσοδο του 

καταστήµατος. 

� Καθορίζει ότι η παραχώρηση χρήσης, στην οδό Αγ. Παρασκευής και τους καθέτους δρόµους  

Ούλαφ Πάλµε, Μίνωος, Μίνωος Τυλλιανάκη, Ευαγγελιστρίας, Καστρίου, τµήµα οδού Σανουδάκη 

και Ν.Νεάρχου, θα γίνεται µετά της 18.00 λόγω πεζοδρόµησης αυτών. (2501/1/40-β/15-4-91 

Απόφαση Αστυν. ∆/νσης Ηρακλείου). 

 

Άρθρο 4 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

Η χρήση κοινοχρήστων χώρων µπροστά από καταστήµατα ή στην προβολή τους διατίθεται 

απευθείας χωρίς δηµοπρασία. ∆εν επιτρέπεται η επέκταση της άδειας σε γειτονικά καταστήµατα ή 

οικίες χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση αυτού που κατέχει ή χρησιµοποιεί το ακίνητο. Η χρήση των 

πλατειών που λειτουργούν καφενεία, ζαχαροπλαστεία εστιατόρια, συναφείς επιχειρήσεις και 

καταστήµατα παραχωρούνται υποχρεωτικά στα καταστήµατα που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται 

στην πλατεία εφ΄ όσον έχει ληφθεί απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που να επιτρέπει τη χρήση. Η 

τυχόν παρέµβαση δρόµου µεταξύ καταστήµατος και πλατείας δεν εµποδίζει την παραχώρηση 

κοινοχρήστου χώρου σε κατάστηµα που προβάλλεται στην πλατεία. Εξάλλου τα καταστήµατα που 

προβάλλονται σε δύο πλατείες, δικαιούνται να κάνουν χρήση κοινοχρήστου χώρου και στις δύο 

πλατείες. Σε κάθε κατάστηµα παραχωρείται χώρος της πλατείας που αντιστοιχεί στο 70%  της 

πρόσοψης ή της προβολής του. Το υπόλοιπο 30% διατίθεται στα ίδια τα καταστήµατα εάν κατά την 
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κρίση του ∆ηµάρχου δεν παρεµποδίζεται η ελεύθερη χρήση. Εάν ένας από τους δικαιούχους δεν 

χρησιµοποιεί το χώρο που του αναλογεί, η χρήση του χώρου µπορεί να παραχωρηθεί σε παρακείµενα 

καταστήµατα ανάλογα µε την πρόσοψή τους. Οι προς παραχώρηση συνεχόµενοι χώροι της πλατείας 

που δεν εµπίπτουν σε προβολές καταστηµάτων, διατίθενται στα καταστήµατα που έχουν πρόσοψη ή 

προβάλλονται στην πλατεία ανάλογα µε την πρόσοψη των καταστηµάτων ή άλλα κριτήρια τοπικά, 

τουριστικά, κυκλοφοριακά, πρασίνου κ.λ.π 

 

Για κοινόχρηστους χώρους που δεν βρίσκονται µπροστά σε καταστήµατα η στην προβολή τους 

επιτρέπεται η χρήση τους εφόσον δεν αναιρείται εξ ολοκλήρου η ιδιότητα του κοινοχρήστου χώρου 

µόνο µε δηµοπρασία σύµφωνα µε τις διατάξεις για την εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων.  

 

 

Άρθρο 5 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- Α∆ΕΙΑ 
 

Α) Για τη χρήση του κοινοχρήστου χώρου χορηγείται άδεια από το ∆ήµαρχο κατόπιν αιτήσεως του 

ενδιαφεροµένου προς το ∆ήµο. Επίσης θα είναι απαραίτητη η εξόφληση του αντίστοιχου τέλους της 

αµέσως προηγούµενης χρήσης. Στην αίτηση αναγράφονται Α) το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του 

αιτούντος, το είδος και η διεύθυνσης της ασκούµενης επιχείρησης, Β) η θέση, η έκταση και το είδος 

του αιτούµενου χώρου, καθώς και η χρονική διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση της 

χρήσης.  

Η άδεια χορηγείται µετά από γνωµάτευση της αστυνοµικής αρχής ότι δεν υφίσταται λόγοι ασφαλείας 

της κυκλοφορίας των πεζών ή τροχοφόρων. Η γνωµάτευσης της αστυνοµικής αρχής εκδίδεται µέσα σε 

προθεσµία 15 ηµερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήµατος. Η εµπρόθεσµη αστυνοµική 

γνωµάτευση είναι υποχρεωτική για το ∆ήµο. ∆ηλαδή εάν η γνωµάτευση της αστυνοµίας είναι 

αρνητική, ο ∆ήµος υποχρεούται να αρνηθεί τη χορήγηση. Επειδή η προθεσµία των 15 ηµερών είναι 

αποκλειστική, η εκπρόθεσµη γνωµάτευση της αστυνοµίας είτε είναι θετική, είτε είναι αρνητική δεν 

δεσµεύει το ∆ήµο. Πριν εκδοθεί η άδεια του ∆ηµάρχου η χρήση του κοινόχρηστου χώρου θεωρείται 

αυθαίρετη. Εποµένως εάν ο ενδιαφερόµενος µετά την υποβολή της αίτησης κατέλαβε το χώρο χωρίς 

να περιµένει να του χορηγηθεί η άδεια θεωρείται ότι χρησιµοποιεί το χώρο αυθαίρετα και υπόκειται 

στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόµος.   

 

Β) Στην άδεια του ∆ηµάρχου περιγράφεται λεπτοµερώς ο κοινόχρηστος χώρος που παραχωρείται 

(τοποθεσία, ακριβής θέση και έκταση), καθορίζεται το είδος και η διάρκεια της χρήσης και 

προσδιορίζεται το ύψος του τέλους. Το τέλος που αναλογεί καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο ∆ήµο 

πριν παραδοθεί η άδεια χρήσης. Ανεξαρτήτως του χρόνου που χορηγείται, η διάρκεια της άδειας δεν 

µπορεί να υπερβαίνει το τέλος του ηµερολογιακού έτους µέσα στο οποίο εκδίδεται. Αυτό δεν ισχύει 

στις περιπτώσεις για κατάληψη οδού ή πεζοδροµίου από αυτούς που εκτελούν τεχνοοικοδοµικές 

εργασίες, οπότε η διάρκεια της άδειας µπορεί να επεκτείνεται και στο επόµενο έτος.  

 

Γ) Χορηγηθείσα άδεια χρήσεως των κατά τας προηγουµένας παραγράφους χώρων ανακαλείται 

υποχρεωτικώς υπό του δηµάρχου εντός δεκαηµέρου από της εγγράφου ειδοποιήσεώς του υπό της 

αστυνοµικής αρχής, ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή οχηµάτων ή ένεκα 

ληφθέντων µέτρων παρά δηµοσίας, δηµοτικής αρχής. Η τοιαύτη ανάκλησις συνεπάγεται επιστροφήν 

µόνον του καταβληθέντος ποσού τέλους του αντιστοιχούντος εις την χρονικήν περίοδον δια την 

οποίαν ανεκλήθη η χορηγηθείσα άδεια, καθοριζοµένου δι' αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου.  

 

∆) Ο ∆ήµαρχος χορηγεί την άδεια χρήσεως κοινοχρήστου δηµοτικού χώρου, µη δυναµένων να 

εξικνείται πέραν του ηµερολογιακού έτους,  παρά µόνο για τις  περιπτώσεις κατάληψης πεζοδροµίου ή 

οδού από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδοµικές εργασίες, εις την οποίαν 
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ορίζεται η τοποθεσία και η έκτασης του παραχωρουµένου κατά χρήση χώρου, το είδος και η διάρκεια 

της χρήσεως, ως και το τέλος εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά αναλόγως των κειµένων διατάξεων της 

παραγράφου 3 του  άρθρου 13 του Β∆24-9/20-10-58. 

 

Ε)  Η χορηγηθείσα άδεια χρήσεως κοινοχρήστου χώρου δύναται να ανανεούται   την αίτηση  του 

ενδιαφεροµένου από τον δήµαρχο µη απαιτουµένης εκ νέου γνώµης της αστυνοµικής αρχής.  

 

ΣΤ)       Ουδεµία άλλη αρχή ή νοµικό πρόσωπο ή ίδρυµα έχει αρµοδιότητα να εκδίδει άδεια χρήσεως 

πεζοδροµίων, οδών πλατειών, αλσών που ανήκουν σε δήµους ή έχουν παραχωρηθεί σε αυτούς προς 

εκµετάλλευση, στοών και κοινόχρηστων χώρων εν γένει, πλην του ∆ήµου. 
 

 

 

Άρθρο 6 

ΤΕΛΗ -  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
Το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. Για την αναπροσαρµογή του τέλους το ∆.Σ λαµβάνει υπόψη του αφενός το όφελος που 

έχουν αυτοί που χρησιµοποιούν τον κοινόχρηστο χώρο και αφετέρου το βαθµό µεταβολής των 

οικονοµικών συνθηκών κατά το χρονικό διάστηµα που παρήλθε από την έκδοση της αµέσως 

προηγούµενης απόφασης. Ανάλογα µε το είδος της χρήσης το τέλος µπορεί να καθοριστεί µε ένα από 

τους ακόλουθους τρόπους: 

4. Ετησίως κατά τετραγωνικό µέτρο, ανάλογα µε την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο 

χρησιµοποιούµενος χώρος. Στην περίπτωση αυτή το τέλος οφείλεται για ολόκληρο το έτος έστω 

και αν γίνεται χρήση που χώρου για διάστηµα βραχύτερου του έτους. Εάν ο χώρος που 

παραχωρείται χρησιµοποιείται για προθήκη καταστήµατος, το τέλος ορίζεται στο διπλάσιο. 

5. Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδροµίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν 

τεχνοοικοδοµικές εργασίες, το τέλος ορίζεται µηνιαίο κατά ζώνες µε απόφαση του ∆.Σ κατά 

τετραγωνικό µέτρο. Για την πληρωµή αυτού του τέλους ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο 

εκείνος που πήρε την άδεια οικοδοµής καθώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Ο µήνας είναι η 

ελάχιστη χρονική περίοδος για την οποία επιβάλλεται το τέλος, ακόµη και αν το χρονικό διάστηµα 

της κατάληψης είναι µικρότερο του µήνα.  

6. Απαλλάσσονται του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων οι ανάπηροι και τα θύµατα πολέµου 

στους οποίους χορηγείται άδεια ίδρυσης περιπτέρου. Η απαλλαγή ισχύει µόνο για το χώρο όπου 

κατασκευάζεται το περίπτερο και όχι το χώρο γύρω από αυτό που καταλαµβάνεται για τοποθέτηση 

ψυγείων, πάγκων κ.λ.π. 

 

� Για το έτος 2004, το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων καθορίστηκε σύµφωνα µε την 631/2003 

δηλαδή µε αναπροσαρµογή τέλους κοινοχρήστων χώρων κατά ποσοστό 3% σε σχέση µε τις τιµές 

έτους 2003 ανά οδό και ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα ως εξής:  

 

 

∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Λιµένος Χερσονήσου 

1. Στα πεζοδρόµια της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου και της οδού Αγίας Παρασκευής: 48,68 € / τ.µ 

2. Τα πεζοδρόµια των οδών Ναυάρχου Νεάρχου, Μίνωος Τυλλιανάκη, ∆ηµοκρατίας, Γ. Σανουδάκη, 

Μίνωος, Ούλαφ Πάλµε, 25
ης

  Μαρτίου, Γιαµπουδάκη, Ελευθερίας, Αγ. Βασιλείου, Αντ. 

Κασσαβέτη, Ευαγγελίστριας, Αποστολογιάννη, Ιπποκράτους, Αρχαίου Θεάτρου, Ειρήνης & 

Φιλίας και η οδός Ευρώπης εντός των οικισµών Πισκοπιανού και Κουτουλουφαρίου: 40,57 € / τ.µ 

3. Ο πεζόδροµος της οδού Παπαδογιώργη : 44,08 € / τ.µ 

4. Η πλατεία Ελευθερίας (συµβολή των οδών 25
ης

 Μαρτίου & Αγ. Παρασκευής) : 48,68 € / τ.µ 
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5. Οι εσοχές της οδού 25
ης

 Μαρτίου, στις επιτρέπονται η παραχώρηση ενοικίαση, χωρίς να µικραίνει 

το πλάτος του δρόµου, µε το συντελεστή της 25
ης

 Μαρτίου. 

 

6. Η πλατεία του οικισµού Κουτουλουφαρίου, µεταξύ των οδών Αγ. Βασιλείου και πεζόδροµου 

∆ελφών  40,57 € / τ.µ 

7. Οι εξέδρες (κοινόχρηστοι χώροι πέραν της γραµµής του αιγιαλού και εκτός ορίων 
λιµενικής ζώνης). 85,20 €/ τ.µ 

8. Οι κοινόχρηστοι χώροι γενικά, ως προθήκη καταστήµατος 73,58 €/ τ.µ 

9. Τα πεζοδρόµια, οι οδοί που χρησιµοποιούνται για προσωρινή τοποθέτηση υλικών  οικοδοµικών 

εργασιών κατά µήνα, σε όλους τους δρόµους 4,32 € /τ.µ 

 

10. Για χρήση από πλανώδιους καλλιετέχνες  308,31 € εφάπαξ καταβολή έως 2 τµ  

 

� Ο µέγιστος επιτρεπόµενος κοινόχρηστος χώρος προς παραχώρηση γύρω από τα περίπτερα είναι 

1,5 m εκατέρωθεν κατά περίπτωση, και ανάλογα µε τον δρόµο που βρίσκεται να έχει την ανάλογη 

τιµή και το τετραγωνικό µέτρο. 

 

� Για τους προς παραχώρηση χώρους στους δρόµους που ήδη έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση 

χωρίς µέχρι σήµερα να έχει περατωθεί η διαδικασία διάνοιξης και διαµόρφωσης τους, καθορίζει το 

τέλος, ως ακολούθως: 

 

Α. Ο προβλεπόµενος κάθετος δρόµος στην λεωφ. Βενιζέλου, παραπλεύρως ιδιοκτησίας 
Μαραγκάκη. 

Β. Ο ηµιτελώς ανοιγµένος δρόµος κάθετος στην οδό Ελ. Βενιζέλου, παραπλεύρως ξενοδοχείου 

VENUS MELENA (ιδιοκτησίας Σµυρνάκη). 

Γ. Ο κάθετος της οδού Αγ. Παρασκευής, παραπλεύρως ιδιοκτησίας Κ. Τσαντηράκη (τµήµα οδού 

Χερρονήσου στη συµβολή µε οδό Αγ. Παρασκευής). 

∆. Ο κάθετος νέο διανοιχθείς δρόµος στην οδό Αγ. Παρασκευής, παραπλεύρως ξενοδοχείου 

ΖΟΡΜΠΑΣ (προέκταση της ∆αιδάλου στη  συµβολή µε την οδό Αγ. Παρασκευής). 

� Το τέλος για τους παραπάνω δρόµους ορίζεται ως της παραπλήσιας οδού. 

 

 

∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Χερσονήσου. 

1. Οι κοινόχρηστοι χώροι της κεντρικής πλατείας Χερσονήσου, της πλατείας Συνεταιρισµού και του 

κεντρικού δρόµου από την κεντρική πλατεία Χερσονήσου µέχρι την πλατεία Παναγίας: 24,34 € / 

τ.µ 

2. Το πεζοδρόµιο νότια της πλατείας της Παναγίας : 24,34 € / τ.µ 

3. Το πεζοδρόµιο στην θέση Πρίνος απέναντι από την εκκλησία του Αγίου ∆ηµητρίου: 11,26  €/ τ.µ 

4. Ο κεντρικός δρόµος, ο παραλιακός δρόµος και ο δρόµος της εκκλησίας του οικισµού Ανάληψη: 

24,34 € / τ.µ 
5. Οι κοινόχρηστοι χώροι του οικισµού Ανάληψης: 24,34 € / τ.µ 

 

∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Κεράς. 

Ο κοινόχρηστος χώρος του κάθετου δρόµου και της πλατείας µπροστά από την Ιερά Μονή 

Καρδιωτίσσης Κεράς, του οποίου η χρήση µπορεί να παραχωρηθεί µόνο το χρονικό διάστηµα της 

εορτής της Παναγίας (7 & 8 Σεπτεµβρίου) 20  €/ [το 4 µετρο].  

 

 ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Ποταµιών, Αβδού, Γωνιών 
Οι κοινόχρηστοι χώροι (οδοί και πλατείες) των ∆. ∆/των αυτών : 3,38 € / τ.µ. 
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           Σε όλα τα ∆ηµοτικά διαµερίσµατα, κοινόχρηστοι χώροι γύρω από τους πανηγυρίζοντες Ιερούς 

Ναούς του οποίου η χρήση µπορεί να παραχωρηθεί σε µικροπωλητές µόνο την προηγούµενη και την 

ηµέρα των τοπικών εορτών σε 20  €/ (το 4 µετρο) 

 

Άρθρο 7 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΩΝ 
 

Οι παραχωρησιούχοι είναι υποχρεωµένοι να χρησιµοποιούν τον 
παραχωρηθέντα  κοινόχρηστο χώρο σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τους όρους 
που καθορίζει η χορηγηθείσα άδεια παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου.  
Απαγορεύεται η επέκταση πέραν της αδείας είτε σε επιτρεπόµενο χώρο είτε σε µη 
επιτρεπόµενο χώρο. Η παραχώρηση της χρήσης είναι απλή και δεν αναιρεί το 
κοινόχρηστο αυτών. Ο παραχωρησιούχος δεν θα περιφράζει τον κοινόχρηστο χώρο 
και θα τον εξασφαλίζει από απόψεως υγιεινής, αισθητικής και ρύπανσης ή αλλοίωσης 
του περιβάλλοντος. Επί πλέον δεν επιτρέπεται η διέλευση τροχοφόρων και η 
δηµιουργία µονίµων εγκαταστάσεων πάνω σε αυτόν.  
 

Άρθρο 8 

 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ -  ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση του κοινοχρήστου χώρου χωρίς την προηγούµενη άδεια του 

∆ηµάρχου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης, η χρήση του κοινοχρήστου χώρου κατά παράβαση των όρων 

της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του 

παραχωρούµενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.  

Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από υπαλλήλους του ∆ήµου ή από όργανα 

της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ή από αστυνοµική αρχή.   

 

 

Άρθρο 9 

 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ∆ιοικητικά Μέτρα 
 

 Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των οποίων έχει επιτραπεί η 

παραχώρηση της χρήσης µε τον παρόντα κανονισµό, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου µε 

απόφαση του δηµάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος χρήσης και χρηµατικό πρόστιµο διπλάσιο 

προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστηµα της αυθαίρετης χρήσης. Με όµοια απόφαση 

επιβάλλεται πρόστιµο, σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η 

παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί από τον παρόντα κανονισµό, ίσο µε το τριπλάσιο του 

µεγαλύτερου κατά τετραγωνικό µέτρο ποσού που καθορίστηκε µε τον παρόντα κανονισµό για τους 

χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.  

 Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από το δήµο την αστυνοµική αρχή. Σε 

περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ' υποτροπή επιβάλλονται κάθε φορά και µέχρι 

δύο φορές τα ως άνω πρόστιµα και αν εξακολουθεί η παράβαση ο δήµος µε συνεργεία του προέρχεται 

στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειµένων, µε τη συνδροµή της δηµοτικής αστυνοµίας ή της οικείας 

αστυνοµικής αρχής και επιβάλλει ειδικό (αυτοτελές) πρόστιµο για τα έξοδα µεταφοράς και 

αποθήκευσης, ίση µε το διπλάσιο του µεγαλυτέρου κατά τετραγωνικό µέτρο ποσού που καθορίστηκε 

µε τον παρόντα κανονισµό για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της 

χρήσης. 
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Άρθρο 10 

ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
Όλες οι προγενέστερες Αποφάσεις ∆.Σ.  µε αριθµό 307/1999,139/2000, 623/2000, 200/2001, 495/2001 

113/2003 καθώς και 631/2003, µε τις οποίες καθορίστηκαν οι προς παραχώρηση κοινόχρηστοι χώροι 

και αναπροσαρµοζόταν οι συντελεστές των τελών χρήσεως οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων 

χώρων παύουν να ισχύουν από  της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού . 

Ο παρών Κανονισµός θα αρχίσει να ισχύει αµέσως µόλις ολοκληρωθεί η δηµοσίευσή του κατά τον 

τρόπο που προβλέπει το άρθρο 37 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 

Ο παρών κανονισµός ψηφίζεται στα πλαίσια των προσπαθειών της ∆ηµοτικής αρχής, για την 

αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση του ∆ήµου µας µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του 

τόπου µας ως κατ εξοχήν Τουριστικού προορισµού. Με την παρούσα απόφαση ο ∆ήµος επιθυµεί:  

� τη µέριµνα για τη δηµόσια ασφάλεια. Η Χερσόνησος κατακλύζεται κάθε χρόνο από πλήθος 

τουριστών. Η κατάσταση των πεζοδροµίων  σε συνδυασµό µε την τοποθέτηση εµπορευµάτων στα 

πεζοδρόµια αναγκάζει τους πεζούς να κινούνται στο οδόστρωµα αυξάνοντας τον κίνδυνο 

πρόκλησης ατυχήµατος. Για τον ίδιο λόγο, πάγια το Αστυνοµικό Τµήµα Χερσονήσου είναι 

αρνητικό στη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε επιχειρήσεις.  

� την αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθµιση του χώρου. Η τοποθέτηση εµπορευµάτων, κάθε 

είδους, στα πεζοδρόµια γίνεται µε τρόπο άτακτο γεγονός που προκαλεί αρνητική εικόνα του 

χώρου και  

� την άρση της προνοµιακής µεταχείρισης ορισµένων εµπορικών επιχειρήσεων. Η κατάληψη των 

κοινοχρήστων χώρων από ορισµένες µόνο επιχειρήσεις δηµιουργεί συνθήκες αθέµιτου 

ανταγωνισµού για τις υπόλοιπες. 

 

 

3. Ο παρόν κανονισµός να δηµοσιευτεί µε ανάρτηση στις πινακίδες του ∆ήµου και να 
συνταχθεί αποδεικτικό τοιχοκόλλησης. Οι διατάξεις του κανονισµού χρήσεως 
κοινόχρηστων χώρων να παραµένουν συνεχώς εκτεθειµένες σε χώρο του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος που είναι προσιτός στο κοινό. 

 
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Κος  ∆οξαστάκης Ζαχαρίας, Κος Φιλιππάκης Κων/νος, Κος 
Τσαγκαράκης Γεώργιος, Κος Μαστοράκης Ιωάννης, Κος Καλαϊτζάκης Αθανάσιος, Κος 
Βουράκης Ζαχαρίας και Κα Μαραγκάκη Ελένη καταψηφίζουν την εισηγούµενη 
πρόταση επί της αρχής της , κατ’ άρθρο και στο σύνολό του  για τους παρακάτω 
λόγους: 

1. Η εναλλακτική δυνατότητα σε µία κατηγορία επαγγελµατιών να δύναται να κάνει 
χρήση και σε άλλη όχι, παραβιάζει το άρθρο 6 και 106 του συντάγµατος, δεν 
δικαιολογεί τη λειτουργία διοίκησης κατά τα πρότυπα της χρηστής διοίκησης και δε 
διασφαλίζεται η αρχή της ισότητας. 

2. Υπάρχει αιφνιδιασµός γιατί απόψε για πρώτη φορά ενώπιον του ∆ηµοτικού 
συµβουλίου, ακούστηκε  η άποψη του κ. ∆ηµάρχου. 

3. Πρότασή µας είναι: 

♦ Το σύστηµα, το οποίο ίσχυε ως τώρα, δηλ. δύο µέτρα για τους πεζούς όπως 
προκύπτει από το νόµο παραχώρησης των κοινοχρήστων χώρων που 
διασφαλίζεται το ιερό δικαίωµα του πεζού και ο εναποµένων χώρος να χορηγείται 
µε τη διαδικασία που προβλέπει ο νόµος.  

♦ Να προβλεφθούν µέτρα στην άδεια που θα χορηγείται για την ευπρέπεια των 
αντικειµένων που θα χρησιµοποιούν για την έκθεση των εµπορευµάτων και  

♦ Να ξεκινήσει, αµέσως µετά την ψήφιση της απόφασής µας, διάλογος µε τον 
επαγγελµατικό κόσµο για να κατακτήσουµε το στρατηγικό στόχο που είναι η 
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αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών που µέσα σ’ αυτό εντάσσεται και η 
εµφάνιση των πεζοδροµίων.  

 
 

� Η  Απόφαση αυτή πήρε αριθµό 128/2004  
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γουβιανάκης Ιωάννης Καστρινάκη Ευαγγελία Βασιλάκης Εµµανουήλ τ Νικ 

  ∆ανελάκης Γεώργιος 

  Μουντράκης Ιωάννης 

  Παπαδάκης Γεώργιος τ Εµµ 

  Παπαδάκης Γεώργιος τ Χαρ 

  Παπαδογιάννης Γεώργιος 

  Χανιωτάκης Εµµανουήλ 

  Βασιλάκης Εµµανουήλ τ Κων 

  Κουγιτάκης Εµµανουήλ 

  ∆οξαστάκης Ζαχαρίας 

  Μαστοράκης Ιωάννης 

  Φιλιππάκης Κων/νος 

  Τσαγκαράκης Γεώργιος 

  Μαραγκάκη Ελένη 

  Βουράκης Ζαχαρίας 

  Καλαϊτζάκης Αθανάσιος 

    

Η ειδική γραµµατέας 
Αναστασίου θεοφανή 
         ∆Ε1/Γ΄. 
 
            Ακριβές Απόσπασµα 
 Ο Πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβουλίου 
 
 
 
         Γιάννης Ν. Γουβιανάκης 

 
 


