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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 ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Χανίων σήµερα την 28η Μαρτίου 

2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 14681/23-3-2018 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου του Σώµατος, παρόντος του ∆ηµάρχου Χανίων κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΜΒΟΥΚΑ. 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

Γεωργία, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης, Βλαζάκης Νικόλαος, Βλαχάκης Μιχαήλ, Βουλγαρίδης Μηνάς, 

Βουτετάκη Αικατερίνη, Γούλας Λάµπρος, Καζάκος Κυριάκος, Καραγιαννάκης Εµµανουήλ, Καραµπινάκης Νικόλαος, Κεµεσίδης 

Εµµανουήλ, Κοκκινάκη Μαρία, Κονταξάκης Ευτύχιος, Κοτζαµιχάλης Μιχαήλ, Κουκλάκης Γεώργιος, Κουρούσης Χαράλαµπος, 

Κουτράκης Ιωάννης, Λεβεντάκης ∆ηµήτριος, Λειψάκης ∆ηµήτριος, Μαράκης Ιωάννης, Μαυρεδάκης Εµµανουήλ, Μυλωνάκη 

Θεοχαρούλα, Ξανθουδάκης Γεώργιος, Παινεσάκης Νικόλαος, Παπαδάκης ∆ηµήτριος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Παπαντωνάκης 

Νικόλαος, Περάκης Ιωάννης, Περράκη Βαρβάρα, Πουλιδάκης Γεώργιος, Ρίζος Σεραφείµ, Σαρρής Ιωάννης, Σκουλάκης Εµµανουήλ, 

Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος, Τζήκας Θεόδωρος, Τζινευράκης Μιχαήλ, Τσαπάκος Γεώργιος, Φανδριδάκης Κωνσταντίνος, Φιωτάκης 

Σταύρος, Φοβάκης Μανούσος, Φραγγεδάκης Γεώργιος, Φραγκάκης Εµµανουήλ, Χατζηδάκη - Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψυχογιού Ελένη.  
Απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόµιµα οι κ.κ. ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Αποστολάκη-Σαρικάκη Γεωργία, Αρχοντάκης Γεώργιος, 

Κοκκινάκη Μαρία, Κοτζαµιχάλης Μιχαήλ, Λειψάκης ∆ηµήτριος,, Μαυρεδάκης Εµµανουήλ, Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Παπαδάκης 

∆ηµήτριος, Σκουλάκης Εµµανουήλ, Τζήκας Θεόδωρος και Φανδριδάκης Κωνσταντίνος. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα - πρακτικογράφο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γεωργία ∆ρακακάκη.  
Από τους Προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, ήταν παρόντες οι κ.κ.  Νεροκούρου Καλοµοιράκης 

Κοσµάς µέλος, Περιβολίων Μιχαηλίδης Πέτρος και Χανίων Αθανασάκη Ειρήνη. Επίσης από τους Προέδρους – Εκπροσώπους 

των Τοπικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, ήταν παρόν ο κ. Θερίσου Φυτουράκης Αθανάσιος.  

Οι παραπάνω Πρόεδροι ψήφισαν θετικά για τα θέµατα που τους αφορούν. 

Μετά τη λήψη της 201/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ.Τσαπάκος Γεώργιος, µετά την 208/2018 αποχώρησε ο κ. Καραγιαννάκης 

Εµµανουήλ και µετά την 212/2018 αποχώρησαν οι κ.κ. Κονταξάκης Ευτύχιος, Φραγκάκης Εµµανουήλ, Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος. 

Η υπ’ αριθµ. 201/2018 απόφαση συζητήθηκε οµόφωνα εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

.................................................................................................................................................................... 
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Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώµα το ακόλουθο υπ’ αριθµ. 14617/23-3-2018 
έγγραφο του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, που αφορά 
Χωροθέτηση / Μετακίνηση λαϊκών αγορών ∆ήµου Χανίων και έχει ως εξής: 
 
Κύριε Πρόεδρε,  
             
Στην παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ A' 171/13-11-2017) 
αναφέρεται ότι: 
“1. Το οικείο Περιφερειακό Συµβούλιο, ύστερα από πρόταση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου και 
γνωµοδότηση της οικείας Επιτροπής Λαϊκών Αγορών και της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής για τις 

κυκλοφοριακές επιπτώσεις, αποφασίζει για την ίδρυση και την κατάργηση λαϊκής αγοράς. Για τη 

µετακίνηση, την επέκταση, τη χωροθέτηση και την εν γένει λειτουργία των λαϊκών αγορών 

αποφασίζουν οι υπηρεσίες των φορέων λειτουργίας ύστερα από σύµφωνη γνώµη των επιτροπών του 

άρθρου 28...... 
2. Η ανωτέρω απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια....... “. 
- Την µε αρ. 18/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
- Το µε αρ. πρωτ. 2501/1/274-α/22-03-2018 έγγραφο της Τροχαίας Χανίων 
- Το µε αρ. .1/2018 πρακτικό  της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων  
και παρακαλούµε για την λήψη απόφασης που αφορά την χωροθέτηση/ µετακίνηση των Λαϊκών Αγορών.  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 2
ης

 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
∆ήµου Χανίων 

ΘΕΜΑ:  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

      Στα Χανιά, σήµερα  9 Μαρτίου   2018  ηµέρα Παρασκευή   και ώρα  09.30 η  Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής συνήλθε σε   τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, ύστερα από την υπ’ αριθµ.10208/05-
03-2018 πρόσκληση του προέδρου  που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους δηµοτικούς 
συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010  
 Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα µελών βρέθηκαν παρόντα  επτά  (7) 
µέλη απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόµιµα  οι κ.κ. Βαρδάκης Αντ-Ιωάννης, Νικ. Καραµπινάκης, Μηνάς 
Βουλγαρίδης,  ∆ηµήτρης Λειψάκης,  Γεώργιος Τσαπάκος και παρόντος του α΄ αναπληρωµατικού   µέλους 
της πλειοψηφίας κ. Ιωάννου  Μαράκη  ως αναφέρονται παρακάτω, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίας:  
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             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
     Γεωργία Σαρικάκη- Αποστολάκη     Πρόεδρος         Αντ-Ι. Βαρδάκης                                                                     
     Γεώργιος Φραγγεδάκης                              Νίκος Καραµπινάκης               
     Γεώργιος Ξανθουδάκης                                                        Γεώργιος Τσαπάκος 
     Ελευθερία Αλιφιεράκη                                                           Μηνάς Βουλγαρίδης     
     Ιωάννης Περάκης                                                                  ∆ηµήτρης Λειψάκης           
     Γεώργιος Σχοινοπλοκάκης,                                                                        
     Ιωάννης  Μαράκης     
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραµµατέα κ. Αννα Ζερβουδάκη  υπάλληλο ∆ήµου Χανίων.   
Μετά την έκδοση της υπ' αριθµ. 18/18 αποφ. αποχώρησε η κ. Ελευθερία Αλιφιεράκη. 
Μετά την έκδοση της υπ' αριθµ.  23/18 αποφ. προσήλθε ο κ. Γεώργιος Σχοινοπλοκάκης  
   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής το, εντός ηµερήσιας διάταξης, υπ' αριθµ.  
10264/01-03-2018 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης το οποίο έχει ως εξής: 
Θέµα: Χωροθετήσεις /Μετακινήσεις λαϊκών αγορών. 
Σχετ:α) η µε αρ. 11/2018 απόφαση ∆ηµοτικής Κοινότητας Χανίων  
β) η µε αριθµ. 1/20178 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νεροκούρου . 
Σας αποστέλλουµε τις παραπάνω α) και β) σχετικές αποφάσεις που αφορούν τις χωροθετήσεις 
µετακινήσεις λαϊκών αγορών που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Χανίων και 
παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες στα πλαίσια της παρ. 2 του άρθρου 79 Ν. 3463/06 και του άρθρου 
73 του Ν. 3852/10 
 
Α) Υπ' αριθµ. 11/18 αποφ. της  ∆ηµοτικής Κοινότητας Χανίων, στην οποία συµπεριλαµβάνεται το υπ' 

αριθµ. 1/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών,  που έχει ως εξής: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ  
 

Αριθ.Αποφ. 11/2018 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 2/2018 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Χανίων  του 

∆ήµου Χανίων 

ΘΕΜΑ: Εξέταση αιτήµατος για την χωροθέτηση των Λαϊκών Αγορών του ∆ήµου Χανίων για το 

χρονικό διάστηµα από 01/04/2018 έως 31/03/2019 
Στα Χανιά, σήµερα, 21/02/2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ. στο Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Χανίων του ∆ήµου Χανίων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Χανίων του ∆ήµου Χανίων, ύστερα από την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7842/16-02-2018 πρόσκληση της Προέδρου 
κ. Αθανασάκη Ειρήνης, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 88  του 
Ν.3852/10. 
      Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο δεκαπέντε (15) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω δέκα (11) µέλη: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 1. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ  1.  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 

 2. ΒΑΓΙΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  2.  ΖΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 3. ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΘΑ  3.  ΣΓΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 4  ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   4.  ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

 5. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗ – ΣΚΟΥΛΟΥ∆Η ΘΗΡΕΣΙΑ   

 6. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ – ΠΕΝΤΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 

 7. ΛΑΪΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΜΑΡΙΑ 

 8. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΜΑΡΩ   

 9. ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    

10. ΤΖΑΡΑ – ΣΑΡΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  

11. ΤΖΕΪΡΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ    
              (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 
  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Αγγελική Πετράτου, υπάλληλο του ∆ήµου Χανίων, (Απόφ. ∆ηµάρχου: 
618/2017) 
Στη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 3ου θέµατος,  που συζητήθηκε εκτός ηµερήσιας διάταξης, κατόπιν 
εισήγησης του ∆ηµάρχου Χανίων κ. Αναστασίου Βάµβουκα, αποχώρησε η Σύµβουλος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Χανίων κα Κοτσιφάκη – Πεντάρη Σοφία. 
Κατά τη συζήτηση του 6ου θέµατος  της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε η Σύµβουλος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Χανίων κα Παπαδάκη Μάρω. 
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Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν : ο ∆ήµαρχος Χανίων κ. Αναστάσιος Βάµβουκας και ο Αντιδήµαρχος κ. 
Ευτύχης Κονταξάκης. 
Στη συνεδρίαση, για τη συζήτηση του 1ου και του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, παρευρέθηκαν 
επίσης: ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Η/Μ Έργων & Κυκλοφορίας της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. 
Μαρινάκης Γαβριήλ και ο υπάλληλος του ιδίου τµήµατος κ. Ροδοµαγουλάκης Σταµάτης.  
Στη συνεδρίαση, για τη συζήτηση του 6ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, παρευρέθηκαν επίσης: ο 
Προϊστάµενος της ∆/νσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης κ. Χατζηκυριάκος Μιχάλης και η Προϊσταµένη 
του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων της ίδιας ∆/νσης κα ∆έσποινα Βανδουλάκη 
Επίσης, για τη συζήτηση του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης παρευρέθηκε η κα Στυλιανουδάκη, ως 
εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας του περιπτέρου επί της οδού Σήφακα και Ποτιέ. 
 
Αριθ.Αποφ. 11/2018     
Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος έθεσε την ερώτηση στο Σώµα για το εάν συµφωνεί µε την αλλαγή της σειράς 
της ηµερήσιας διάταξης των θεµάτων και πήρε θετική απάντηση   
Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος φέρνει προς συζήτηση το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης  που αφορά 
<Εξέταση αιτήµατος για την χωροθέτηση των Λαϊκών Αγορών του ∆ήµου Χανίων για το χρονικό 

διάστηµα από 01/04/2018 έως 31/03/2019> Το θέµα συζητείται κατόπιν της µε αρ. 7975/16-02-2018 
εισήγησης και του υπ. αρ. 1/2018 Πρακτικού της Επιτροπής Χωροθέτησης Λαϊκών Αγορών που έχει ως 
εξής : 
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2018 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 
Σήµερα 13-02-2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.µ. συνεδρίασε στην αίθουσα Τύπου του ∆ήµου Χανίων η 
Επιτροπή Χωροθετήσεων Λαϊκών Αγορών ύστερα από την υπ. αρ. 5651/06-02-2018 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου  Πουλιδάκη Γεωργίου.  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:  
Πουλιδάκης Γεώργιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής.  
Κονταξάκης Ευτύχιος,  Αντιδήµαρχος Χανίων. 
Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος. 
Καψωµενάκης Κων/νος, Πρόεδρος του Συλλόγου Παραγωγών – πωλητών Λαϊκών Αγορών.  
Μαρκουλάκης Σταύρος, Πρόεδρος του Σωµατείου επαγγελµατικών Πωλητών Λαϊκών Αγορών “Η 
Αναγέννηση”. 
Από τη συνεδρίαση, αν και νόµιµα και εµπρόθεσµα προσκλήθηκαν, ο εκπρόσωπος της Τροχαίας Χανίων 
Υ/Β κ. Μαρκαντωνάκης Ευτύχιος, ο κ. Παπαδάκης ∆ηµήτριος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, ο κ. Βουλγαρίδης 
Μηνάς, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, ο κ. Παπαντωνάκης Νικόλαος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, ο κ. Ρίζος Σεραφείµ, 
∆ηµοτικός Σύµβουλος. 
Στη συνεδρίαση παρευρέθει ως παρατηρητής χωρίς δικαίωµα ψήφου ο κ. Ιωάννης Σαρρής επικεφαλής της 
δηµοτικής παράταξης “Πρωτοβουλία των Πολιτών – Πρώτα ο Άνθρωπος” καθώς και η προϊσταµένη του 
Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης Τοπικής Οικονοµικής 
Ανάπτυξης του ∆ήµου Χανίων κα Βανδουλάκη ∆έσποινα.  
Χρέη γραµµατέα άσκησε ο υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης  κ. Βλαζάκης 
Νικόλαος. 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε µοναδικό θέµα 
συζήτησης την Χωροθετήσει Λαϊκών Αγορών του ∆ήµου Χανίων για το χρονικό διάστηµα από 01/04/2018 
έως 31/03/2019. 
Έχοντας υπόψη: 
Την υπ. αρ. 200/2016 απόφαση του, το ∆.Σ. Χανίων είχε εγκρίνει τη λειτουργία των λαϊκών αγορών σε 
συγκεκριµένους δρόµους του ∆ήµου Χανίων για το χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) εξαµήνων (από 
1/4/2016 – 31/3/2018). 
Τον ν. 4497/2017 (φεκ 171/13-11-2017 τ. Α΄ “Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις”  
Την υπ. αρ. 638/2016 απόφαση του ∆.Σ. Χανίων µε θέµα “Κανονισµός λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 
Καλλικρατικού ∆ήµου Χανίων” 
Την υπ. αρ. 15/2017 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κουνουπιδιανών που αφορά στην 
“Επικαιροποίηση της µε αρ. 35/2015 Απόφασης που αφορά στην “Έναρξη Λαϊκής Αγοράς στο Ακρωτήρι”.  
και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 
να εισηγηθεί την χωροθέτηση των λαϊκών αγορών του ∆ήµου Χανίων για το χρονικό διάστηµα από 
01/04/2018 έως 31/03/2019 ως παρακάτω:  
 Λαϊκή αγορά ∆ευτέρας  
Η λαϊκή αγορά της ∆ευτέρας να χωροθετείται: 
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Από 01/04/2018 έως 30/09/2018  στην οδό Γιαµπουδάκη από τη συµβολή της µε την οδό Γ. Χατζηδάκη 
έως την οδό Νεάρχου.  
Οι διασταυρώσεις της οδού Γιαµπουδάκη µε τις οδούς Ξανθουδίδου, Αντωνίου Γιάνναρη και 
Κριτοβουλίδου θα παραµένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχηµάτων. 
Από 01/10/2018 έως 31/03/2019  στην οδό Κ. Μαλινού από τη συµβολή της µε την οδό Κ. Μάνου έως την 
οδό Κριτοβουλίδου.  
Οι διασταυρώσεις της οδού Κ. Μαλινού µε τις οδούς Ψυλλάκη, ∆ηµακοπούλου και  Λεκανίδη θα 
παραµένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχηµάτων. 
 
Λαϊκή αγορά Τρίτης     
Η λαϊκή αγορά της Τρίτης (περιοχή ∆.Κ. Νεροκούρου) να χωροθετείται: 
Από 01/04/2018 έως 31/03/2019 στην οδό Κολοκοτρώνη, τρία (3) µέτρα από τη συµβολή της µε την οδό 
Αγίων Αποστόλων έως το τέρµα αυτής καθώς και το τµήµα της επέκταση της προς την οδό Καραισκάκη 
εάν χρειαστεί.  
 
Λαϊκή αγορά Τετάρτης  
Η λαϊκή αγορά της Τετάρτης θα χωροθετείται: 
Από 01/04/2018 έως 30/09/2019 στην οδό Νικολάου Σκουλά από την συµβολή της µε τις οδούς 
Ζυµβρακάκηδων έως και Γ. Ξέπαπα. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Νικολάου Σκουλά µε τις οδούς Παρθενίου Κελαιδή, Μανουσογιαννάκηδων και 
Μαργουνίου θα παραµένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχηµάτων. 
Από 01/10/2018 έως 31/03/2019 στην οδό Αναγνώστου Μάντακα από την συµβολή της µε τις οδούς 
Μαργουνίου έως την Κωνσταντίνου Σφακιανάκη. 
 Οι διασταυρώσεις της οδού Αναγνώστου Μάντακα µε τις οδούς Ζυµβρακάκηδων, Παρθενίου Κελαιδή και 
Μανουσογιαννάκηδων θα παραµένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχηµάτων.    
 
Λαϊκή αγορά Πέµπτης 
Η λαϊκή αγορά της Πέµπτης να χωροθετείται: 
Από 01/04/2018 έως 31/10/2018 στην οδό  οδό Ακτή Κανάρη, 30 µέτρα µετά τη διασταύρωση της µε την 
οδό Γερ.Παρδάλη έως και την διασταύρωση της µε την οδό 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 εξη (6) µέτρα ανατολικά και δυτικά 
της συµβολής των οδών Ακτή Κανάρη και Πατριάρχου Αθανασίου. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Ακτή Κανάρη µε την Πατριάρχου Αθανασίου και Άνθιµου Λελεδάκη θα 
παραµένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχηµάτων.   
Από 01/11/2018 έως 31/03/2019 στην οδό Πατριάρχου Γερασίµου από την συµβολή της µε τις οδούς 
Πειραιώς έως και την Αγίου Κωνσταντίνου. 
 Οι διασταυρώσεις της οδού Πατριάρχου Γερασίµου µε τις οδούς Μελετίου Πηγά και Γερασίµου Παρδάλη 
θα παραµένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχηµάτων.      
 
Λαϊκή αγορά Σαββάτου 
Η λαϊκή αγορά του Σαββάτου να χωροθετείται: 
Από 01/04/2018 έως 31/03/2019 στην οδό Μίνωος, από τη διασταύρωση της µε την οδό Ν.Φωκά µέχρι την 
Πύλη Sabbionara και το σύνεγγυς πλατύ τµήµα της Νικηφόρου Επισκόπου.  
Όσον αφορά στο τµήµα της οδού Μίνωος  - Πύλη Sabbionara, η λαϊκή θα σταµατά, δεκαπέντε (15) µέτρα 
πριν τη Πύλη και στις δύο πλευρές της οδού Μίνωος.  
Επίσης θα εκτείνεται προσωρινά  στον χώρο στάθµευσης της Santa Lucia   µε είσοδο από την Ν.Φωκά. Η 
Ν. Φωκά και η οδός Επιµενίδου θα παραµένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχηµάτων. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό ως 
ακολούθως :  
 
Στη συνέχεια το Σώµα ενηµερώθηκε από τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης  κ. 
Μιχάλη Χατζηκυριάκο σχετικά µε το άρθρο 26 του Ν. 4497/17 και τις ενέργειες της υπηρεσίας για την 
εξεύρεση και επιλογή χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών του ∆. Χανίων. Προς την κατεύθυνση αυτή 
έχουν ερωτηθεί εγγράφως η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου καθώς και η Κτηµατική Υπηρεσία το 
αρµόδιο Υπουργείο και τέλος η Νοµική Υπηρεσία του ∆. Χανίων, µετά τη γνωµοδότηση της οποίας 
ενεργοποιήθηκε η Επιτροπή Χωροθέτησης Λαϊκών Αγορών, η οποία έφερε στο Σώµα την Πρόταση – 
Εισήγηση, µε το υπ΄αριθµ 1/2018 Πρακτικό το οποίο αναγνώστηκε στο Σώµα από την κα Πρόεδρο. 
Η Πρόεδρος ενηµέρωσε το Σώµα για την Απόφαση 15/2017 της ∆.Κ. Κουνουπιδιανών η οποία αφορά στην 
<Έναρξη Λαϊκής Αγοράς στο Ακρωτήρι> 
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Υπήρξε ενηµέρωση - πρόταση  από τον Αντιδήµαρχο κ. Ευτύχη Κονταξάκη  για να λειτουργήσει Λαϊκή 
Αγορά και στη ∆.Κ. Κουνουπιδιανών.  
Επίσης ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης  πρότεινε την µεταφορά της λαϊκής 
αγοράς της Τετάρτης από τα Παχιανά στη ∆.Κ. Κουνουπιδιανών.  
Ο Σύµβουλος της ∆.Κ. Χανίων κ. Καµηλάκης αναφέρθηκε στα προβλήµατα που προκύπτουν κατά τους 
θερινούς µήνες από τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στην Ακτή Κανάρη (π.χ. στα τουριστικά λεωφορεία). 
Με την παρέµβαση συµφώνησε και η Σύµβουλος της ∆.Κ. Χανίων και Βαγιωνή.  
Ο Σύµβουλος της ∆.Κ. Χανίων κ. Σταγάκης εισηγήθηκε τα εξής : <δεδοµένου ότι πλέον στα Παχιανά 
ορίζονται 5 οδοί όπου ανακυκλώνεται η λαϊκή αγορά, άρα η λαϊκή επιστρέφει κάθε 2,5 έτη σε κάθε οδό και 
επιπλέον ότι η λαϊκή αγορά εξυπηρετεί τους κατοίκους της περιοχής για τις αγορές τους – προτείνει για την 
εξυπηρέτηση των κατοίκων του Ακρωτηρίου να δηµιουργηθεί στα Κουνουπιδιανά νέα λαϊκή αγορά την 
Παρασκευή όπου δεν υπάρχει λαϊκή αγορά στα Χανιά και να µην µεταφερθεί η παρούσα λαϊκή αγορά της 
Τετάρτης από τα Παχιανά> 
Οι Σύµβουλοι της ∆.Κ. Χανίων κα Βαγιωνή και Λαϊνάκη πρότειναν τη µεταφορά της λαϊκής αγοράς της 
Τετάρτης από τα Παχιανά στη ∆.Κ. Κουνουπιδιανών.  
Το Σώµα έλαβε υπόψιν του τα ανωτέρω  
Επακολούθησε µικρή συζήτηση µεταξύ των µελών του Συµβουλίου 
 
  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΠΠΛΛΕΕΙΙΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑ  
Εγκρίνει το υπ. αρ. 1/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Χωροθέτησης Λαϊκών Αγορών για το χρονικό 
διάστηµα από 01/04/2018 έως 31/03/2019 ως έχει ως κάτωθι :  
Λαϊκή αγορά ∆ευτέρας  
Η λαϊκή αγορά της ∆ευτέρας να χωροθετείται: 
Από 01/04/2018 έως 30/09/2018  στην οδό Γιαµπουδάκη από τη συµβολή της µε την οδό Γ. Χατζηδάκη 
έως την οδό Νεάρχου.  
Οι διασταυρώσεις της οδού Γιαµπουδάκη µε τις οδούς Ξανθουδίδου, Αντωνίου Γιάνναρη και 
Κριτοβουλίδου θα παραµένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχηµάτων. 
Από 01/10/2018 έως 31/03/2019  στην οδό Κ. Μαλινού από τη συµβολή της µε την οδό Κ. Μάνου έως την 
οδό Κριτοβουλίδου.  
Οι διασταυρώσεις της οδού Κ. Μαλινού µε τις οδούς Ψυλλάκη, ∆ηµακοπούλου και  Λεκανίδη θα 
παραµένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχηµάτων. 
Λαϊκή αγορά Τετάρτης  
Η λαϊκή αγορά της Τετάρτης θα χωροθετείται: 
Από 01/04/2018 έως 30/09/2019 στην οδό Νικολάου Σκουλά από την συµβολή της µε τις οδούς 
Ζυµβρακάκηδων έως και Γ. Ξέπαπα. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Νικολάου Σκουλά µε τις οδούς Παρθενίου Κελαιδή, Μανουσογιαννάκηδων και 
Μαργουνίου θα παραµένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχηµάτων. 
Από 01/10/2018 έως 31/03/2019 στην οδό Αναγνώστου Μάντακα από την συµβολή της µε τις οδούς 
Μαργουνίου έως την Κωνσταντίνου Σφακιανάκη. 
 Οι διασταυρώσεις της οδού Αναγνώστου Μάντακα µε τις οδούς Ζυµβρακάκηδων, Παρθενίου Κελαιδή και 
Μανουσογιαννάκηδων θα παραµένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχηµάτων.    
Λαϊκή αγορά Πέµπτης 
Η λαϊκή αγορά της Πέµπτης να χωροθετείται: 
Από 01/04/2018 έως 31/10/2018 στην οδό  οδό Ακτή Κανάρη, 30 µέτρα µετά τη διασταύρωση της µε την 
οδό Γερ.Παρδάλη έως και την διασταύρωση της µε την οδό 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 έξι (6) µέτρα ανατολικά και δυτικά 
της συµβολής των οδών Ακτή Κανάρη και Πατριάρχου Αθανασίου. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Ακτή Κανάρη µε την Πατριάρχου Αθανασίου και Άνθιµου Λελεδάκη θα 
παραµένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχηµάτων.   
Από 01/11/2018 έως 31/03/2019 στην οδό Πατριάρχου Γερασίµου από την συµβολή της µε τις οδούς 
Πειραιώς έως και την Αγίου Κωνσταντίνου. 
 Οι διασταυρώσεις της οδού Πατριάρχου Γερασίµου µε τις οδούς Μελετίου Πηγά και Γερασίµου Παρδάλη 
θα παραµένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχηµάτων.      
Λαϊκή αγορά Σαββάτου 
Η λαϊκή αγορά του Σαββάτου να χωροθετείται: 
Από 01/04/2018 έως 31/03/2019 στην οδό Μίνωος, από τη διασταύρωση της µε την οδό Ν.Φωκά µέχρι την 
Πύλη Sabbionara και το σύνεγγυς πλατύ τµήµα της Νικηφόρου Επισκόπου.  
Όσον αφορά στο τµήµα της οδού Μίνωος  - Πύλη Sabbionara, η λαϊκή θα σταµατά, δεκαπέντε (15) µέτρα 
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πριν τη Πύλη και στις δύο πλευρές της οδού Μίνωος.  
Επίσης θα εκτείνεται προσωρινά  στον χώρο στάθµευσης της Santa Lucia   µε είσοδο από την Ν.Φωκά. Η 
Ν. Φωκά και η οδός Επιµενίδου θα παραµένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχηµάτων. 
Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό ως 
ακολούθως :  
 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα απόφαση από το πρακτικό και πήρε τον αριθµό 11. 
 
 
β)  Υπ'  υπ’αριθµ. 1/18  απόφαση της της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νεροκούρου η οποία έχει ως εξής: 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 1/2018 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νεροκούρου του 

∆ήµου Χανίων 
Θέµα: Περι χωροθέτησης λαϊκής αγοράς στην ∆ηµοτική µας Κοινότητα. 
Στα Νεροκούρου, σήµερα Τρίτη 27 Φεβρουαρίου  2018 και ώρα 16:00 στο Γραφείο της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Νεροκούρου του ∆ήµου Χανίων συνήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας  Νεροκούρου του ∆ήµου  Χανίων, ύστερα από την 8643/22-02-2018 πρόσκληση της Προέδρου 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νεροκούρου κ. Αυγέρου Ευαγγελίας 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 
τέσσερα (4) µέλη. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
ΑΥΓΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ   
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ   
    
Παρουσία και της Αντιδηµάρχου Αποστολάκη Σαρικάκη Γεωργίας και των Καψωµενάκη Κωνσταντίνου 
Προέδρου παραγωγών λαϊκών αγορών και Βασιλάκη Επαµεινώντα εκπρόσωπου των επαγγελµατιών 
πωλητών λαϊκών αγορών, 
η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Παπαδάκη Νικόλαο, ∆ιοικητικό Υπάλληλο του ∆ήµου. 
Ο Σύµβουλος Καλοµοιράκης Κοσµάς εισηγούµενος του µοναδικού θέµατος της ηµερησίας διάταξης, θέτει 
υπόψη την υπ αριθ. 6717/12-02-2018 εξώδικη διαµαρτυρία των κατοίκων της οδού Κολοκοτρώνη που 
ζητούν την µεταφορά της λαϊκής της Τρίτης από την ανωτέρω οδό καθώς και το πρακτικό 1/2018 πρακτικό 
της επιτροπής χωροθέτησης λαϊκών αγορών που µας διαβιβάστηκε µε το υπ αριθ. 7975/16-02-2018, 
προτείνει η λαϊκή αγορά της Τρίτης για το διάστηµα από 01-04-2018 έως 31-03-2019 να συνεχίζει να 
πραγµατοποιείται στην οδό Κολοκοτρώνη από την συµβολή της µε την Αγίων Αποστόλων µε κενό τριών 
µέτρων και να καταλήγει στο νέο τµήµα της Κολοκοτρώνη ώστε να απελευθερωθεί τελείως η Ζαλόγγου και 
η Καραϊσκάκη. Να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες λειτουργίας (ωράριο – καθαριότητα κλπ) µε ευθύνη των 
εµπλεκοµένων. Σε ότι αφορά την εξώδικη των κατοίκων για µεταφορά της λαϊκής, η οδός Κολοκοτρώνη 
είναι περιφερειακή οδός µε µεγάλο πλάτος, είναι αραιοδοµηµένη µε λίγη κυκλοφορία οχηµάτων και µε 
πολλούς κάθετους δρόµους που διευκολύνουν το κυκλοφοριακό. Επίσης λόγω του εύρους της οδού, είναι 
εύκολη και η διέλευση αυτοκινήτων έκτακτης ανάγκης και ζητά από τα µέλη τη λήψη απόφασης. 
Το συµβούλιο της ∆ηµοτικής 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 01-04-2018 έως 31-03-

2019 στην οδό Κολοκοτρώνη από την συµβολή της µε την οδό Αγίων Αποστόλων µε κενό τριών 

µέτρων από αυτή και να καταλήγει στο νέο τµήµα αυτής έως την αριστερή στροφή του. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 1/2018 
 
        Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  ο Πρόεδρος  του  Σωµατείου Παραγωγών  Λαϊκών Αγορών κ 

Καψωµενάκης και ο αντιπρόεδρος του Σωµατείου Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Λαϊκών Αγορών κ.  

Αναστασιάδης Ιωάννης, τα Σωµατεία των οποίων  κλήθηκαν να παρευρεθούν στην συνεδρίαση  

µε το υπ' αριθµ.  11060/6-3-18 έγγραφο – πρόσκληση της  Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής καθώς και ο ∆/ντής της ∆/νσης  Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης κ. Μιχ. Χατζηκυριάκος.  
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   Στη συνέχεια το λόγο έλαβε το µέλος της Επιτρ. Ποιότητας Ζωής και αρµόδιος Αντιδήµαρχος στα 

θέµατα Λαϊκών Αγορών κ. Ι. Μαράκης ο οποίος αφού παρουσίασε την πρόταση για την 

χωροθέτηση των λαϊκών αγορών  ενηµέρωσε τα µέλη ότι  
A) του ετέθησαν, προφορικά, ενστάσεις αναφορικά µε τη λειτουργία της λαϊκής της Τετάρτης  επί 
της οδού  Νικ. Σκουλά µεταξύ των οδών Μαργουνίου  και Μανουσογιαννάκηδων  και πρότεινε στο 

τµήµα αυτό να µην δραστηριοποιηθεί η λαϊκή και  αντ' αυτού  να επεκταθεί στη Νικολάου Σκουλά 

πέραν της οδού  Ξέπαπα, δηλαδή έως την οδό  Κλήµατος. 

Β)  Να µη λειτουργήσει η  λαϊκή στο τµήµα µεταξύ Ζυµβρακάκηδων και Παρ. Κελαϊδή λόγω της 

ύπαρξης Παιδικού Σταθµού. 
 
   Στην ανωτέρω πρόταση διαφώνησαν οι  παρευρισκόµενοι εκπρόσωποι των λαϊκών Αγορών 

µόνο στην πρώτη πρόταση και αντιπρότειναν να ισχύει η απόφαση του έτους 2015 και 
λαµβάνοντας υπόψη την σηµερινή διαµόρφωση των οδών,  η λαϊκή αγορά της Τετάρτης και για το 

χρονικό διάστηµα από  01/04/2018 έως 30/09/2019 να λειτουργήσει στην οδό Νικολάου Σκουλά 

από την οδό Παρθενίου Κελαϊδή έως την οδό Κλήµατος  και θα  ληφθεί µέριµνα για την 

απρόσκοπτη λειτουργία των συνεργείων που λειτουργούν στην περιοχή.  
 
Αναφορικά µε την λειτουργία Λαϊκής Αγοράς στα Κουνουπιδιανά,  που προτείνει το ∆.Σ. της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Κουνουπιδιανών µε την υπ' αριθµ. 15/2017 απόφασή της,   επειδή η πρόταση δεν είναι ακόµη 
“ώριµη” προκειµένου να τεθεί προς έγκριση/ υλοποίηση ή µη, το θέµα αφού εξετασθεί από τα αρµόδια 
όργανα  θα τεθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής.   

 
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 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Τη λειτουργία των λαϊκών αγορών  ως εξής: 
Για τη λαϊκή αγορά της ∆ευτέρας: 
     Η λαϊκή αγορά της ∆ευτέρας θα χωροθετείται: 
Από 01/04/2018 έως 30/09/2018  στην οδό Γιαµπουδάκη από τη συµβολή της µε την οδό Γ. Χατζηδάκη 
έως την οδό Νεάρχου.  
Οι διασταυρώσεις της οδού Γιαµπουδάκη µε τις οδούς Ξανθουδίδου, Αντωνίου Γιάνναρη και 
Κριτοβουλίδου θα παραµένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχηµάτων. 
 
Από 01/10/2018 έως 31/03/2019  στην οδό Κ. Μαλινού από τη συµβολή της µε την οδό Κ. Μάνου έως την 
οδό Κριτοβουλίδου.  
Οι διασταυρώσεις της οδού Κ. Μαλινού µε τις οδούς Ψυλλάκη, ∆ηµακοπούλου και  Λεκανίδη θα 
παραµένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχηµάτων. 
 
Για τη λειτουργία της Λαϊκής αγοράς της  Τρίτης     
Η λαϊκή αγορά της Τρίτης (περιοχή ∆.Κ. Νεροκούρου) απο 1-4-2018 έως 31-3-2019  να παραµείνει στην 
οδό Κολοκοτρώνη,  από την  συµβολή της µε την οδό Αγίων Αποστόλων µε κενό τριών µέτρων  από την 
ανωτέρω συµβολή,  προκειµένου να διασφαλιστεί καλύτερα  η κυκλοφορία των οχηµάτων  στην εν λόγω 
διασταύρωση  και   έως το τέλος της ευθείας της οδού Κολοκοτρώνη και αν χρειαστεί το κάθετο  τµήµα που 
ενώνει την οδό Κολοκοτρώνη µε την οδό  Γ. Καραϊσκάκη.  
 
Για τη Λαϊκή αγορά Τετάρτης: 
 Η λαϊκή αγορά της Τετάρτης θα χωροθετείται: 
Από 01/04/2018 έως 30/09/2018 στην οδό Νικολάου Σκουλά από την συµβολή της µε τις οδούς Παρθενίου 
Κελαϊδή  έως και την οδό Κλήµατος εξαιρουµένου µέρους του τµήµατος µεταξύ των οδών Μαργουνίου  και 
Μανουσογιαννάκηδων που λειτουργούν τα συνεργεία. 
Οι διασταυρώσεις  θα παραµένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχηµάτων.  
   
Από 01/10/2018 έως 31/03/2019 στην οδό Αναγνώστου Μάντακα από την συµβολή της µε τις οδούς 
Μαργουνίου έως την Κωνσταντίνου Σφακιανάκη. 
 Οι διασταυρώσεις της οδού Αναγνώστου Μάντακα µε τις οδούς Ζυµβρακάκηδων, Παρθενίου Κελαιδή και 
Μανουσογιαννάκηδων θα παραµένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχηµάτων.    
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Για τη λειτουργία της Λαϊκής αγοράς της  Πέµπτης 
Η λαϊκή αγορά της Πέµπτης να χωροθετείται: 
Από 01/04/2018 έως 31/10/2018 στην οδό  οδό Ακτή Κανάρη, 30 µέτρα µετά τη διασταύρωση της µε την 
οδό Γερ.Παρδάλη έως και την διασταύρωση της µε την οδό 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 έξι (6) µέτρα ανατολικά και δυτικά 
της συµβολής των οδών Ακτή Κανάρη και Πατριάρχου Αθανασίου. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Ακτή Κανάρη µε την Πατριάρχου Αθανασίου και Άνθιµου Λελεδάκη θα 
παραµένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχηµάτων.   
 
Από 01/11/2018 έως 31/03/2019 στην οδό Πατριάρχου Γερασίµου από την συµβολή της µε τις οδούς 
Πειραιώς έως και την Αγίου Κωνσταντίνου. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Πατριάρχου Γερασίµου µε τις οδούς Μελετίου Πηγά και Γερασίµου Παρδάλη 
θα παραµένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχηµάτων.      
 
Για τη Λαϊκή αγορά του  Σαββάτου  
Η λαϊκή αγορά του Σαββάτου να παραµείνει ως έχει στην οδό Μίνωος .  
  
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις διευκρινίζεται ότι οι διασταυρώσεις παραµένουν ελεύθερες για τη 
διέλευση των οχηµάτων. 
Η απόφαση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Χανίων.  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  18 /2018 
 
Επακολουθεί µικρή συζήτηση κατά την οποία ο Αντιδήµαρχος κ. Μαράκης Ιωάννης πρότεινε να γίνει δεκτή 
η απόφαση της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, (Πρακτικό 1/2018) για 
αλλαγή εξαµήνων, σύµφωνα µε την οποία η Λαϊκή Αγορά της Τετάρτης για το τρέχον εξάµηνο (από 1-4-
2018 έως 30-9-2018) να λειτουργεί στην οδό Αναγνώστου Μάντακα, από την συµβολή της µε τις οδούς 
Κωνσταντίνου Σφακιανάκη έως Μαργουνίου, αντί της Ν.Σκουλά και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Οι κ.κ. ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Βλαζάκης Νικόλαος, Ρίζος Σεραφείµ ψηφίζουν µε τις επιφυλάξεις τους για τη 
Λαϊκή Αγορά της ∆ευτέρας. 

 
Εγκρίνει τη λειτουργία των λαϊκών αγορών του ∆ήµου Χανίων, ως εξής: 
Για τη λαϊκή αγορά της ∆ευτέρας: 
     Η λαϊκή αγορά της ∆ευτέρας να χωροθετείται: 
Από 01/04/2018 έως 30/09/2018  στην οδό Γιαµπουδάκη από τη συµβολή της µε την οδό Γ. Χατζηδάκη 
έως την οδό Νεάρχου.  
Οι διασταυρώσεις της οδού Γιαµπουδάκη µε τις οδούς Ξανθουδίδου, Αντωνίου Γιάνναρη και 
Κριτοβουλίδου θα παραµένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχηµάτων. 
 
Από 01/10/2018 έως 31/03/2019  στην οδό Κ. Μαλινού από τη συµβολή της µε την οδό Κ. Μάνου έως την 
οδό Κριτοβουλίδου.  
Οι διασταυρώσεις της οδού Κ. Μαλινού µε τις οδούς Ψυλλάκη, ∆ηµακοπούλου και  Λεκανίδη θα 
παραµένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχηµάτων. 
 
Για τη λειτουργία της Λαϊκής αγοράς της  Τρίτης     
Η λαϊκή αγορά της Τρίτης (περιοχή ∆.Κ. Νεροκούρου) από 1-4-2018 έως 31-3-2019  να παραµείνει στην 
οδό Κολοκοτρώνη,  από την  συµβολή της µε την οδό Αγίων Αποστόλων µε κενό τριών µέτρων  από την 
ανωτέρω συµβολή,  προκειµένου να διασφαλιστεί καλύτερα  η κυκλοφορία των οχηµάτων  στην εν λόγω 
διασταύρωση  και   έως το τέλος της ευθείας της οδού Κολοκοτρώνη και αν χρειαστεί το κάθετο  τµήµα που 
ενώνει την οδό Κολοκοτρώνη µε την οδό  Γ. Καραϊσκάκη.  
 
Για τη Λαϊκή αγορά Τετάρτης: 
 Η λαϊκή αγορά της Τετάρτης να χωροθετείται: 
Από 01/04/2018 έως 30/09/2018  στην οδό Αναγνώστου Μάντακα από την συµβολή της µε τις οδούς 
Κωνσταντίνου Σφακιανάκη έως Μαργουνίου. 
 Οι διασταυρώσεις της οδού Αναγνώστου Μάντακα µε τις οδούς Ζυµβρακάκηδων, Παρθενίου Κελαιδή και 
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Μανουσογιαννάκηδων θα παραµένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχηµάτων.    
Από 01/10/2018 έως 31/03/2019 στην οδό Νικολάου Σκουλά από την συµβολή της µε τις οδούς Παρθενίου 
Κελαϊδή  έως και την οδό Κλήµατος εξαιρουµένου µέρους του τµήµατος µεταξύ των οδών Μαργουνίου  και 
Μανουσογιαννάκηδων που λειτουργούν τα συνεργεία. 
Οι διασταυρώσεις  θα παραµένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχηµάτων.  
 

Για τη λειτουργία της Λαϊκής αγοράς της  Πέµπτης 
Η λαϊκή αγορά της Πέµπτης να χωροθετείται: 
Από 01/04/2018 έως 31/10/2018 στην οδό  οδό Ακτή Κανάρη, 30 µέτρα µετά τη διασταύρωση της µε την 
οδό Γερ.Παρδάλη έως και την διασταύρωση της µε την οδό 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 έξι (6) µέτρα ανατολικά και δυτικά 
της συµβολής των οδών Ακτή Κανάρη και Πατριάρχου Αθανασίου. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Ακτή Κανάρη µε την Πατριάρχου Αθανασίου και Άνθιµου Λελεδάκη θα 
παραµένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχηµάτων.   
 
Από 01/11/2018 έως 31/03/2019 στην οδό Πατριάρχου Γερασίµου από την συµβολή της µε τις οδούς 
Πειραιώς έως και την Αγίου Κωνσταντίνου. 
Οι διασταυρώσεις της οδού Πατριάρχου Γερασίµου µε τις οδούς Μελετίου Πηγά και Γερασίµου Παρδάλη 
θα παραµένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχηµάτων.      
 
Για τη Λαϊκή αγορά του  Σαββάτου  
Η λαϊκή αγορά του Σαββάτου να παραµείνει ως έχει στην οδό Μίνωος .  
  
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις διευκρινίζεται ότι οι διασταυρώσεις παραµένουν ελεύθερες για τη 
διέλευση των οχηµάτων. 
 

Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύµφωνα µε το νόµο. 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Α∆ΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ  ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

            ΤΑ ΜΕΛΗ  
1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ  17. ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 33. ΠΟΥΛΙ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2. ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ-ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 18. ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
3. ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 35. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 20. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
5. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 37. ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
6. ΒΑΡ∆ΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 22. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 38. ΤΖΗΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
7. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  39. ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
8. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 24. ΜΑΥΡΕ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  40. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ ΜΗΝΑΣ 25. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ  41. ΦΑΝ∆ΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
10. ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  26.  ΞΑΝΘΟΥ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42. ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
11. ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  27. ΠΑΙΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  43. ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 
12. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 28. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 44. ΦΡΑΓΓΕ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  29.  ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 45. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
14. ΚΕΜΕΣΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 46. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ 
15. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 31. ΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 47. ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 
16. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 32. ΠΕΡΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ  

Ακριβές αντίγραφο 

Η  Γραµµατέας 

 

∆ρακακάκη Γεωργία 
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