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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Αριθµ. Απόφασης 207/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 7/15-5-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Θέµα: Περί έκδοσης κανονιστικής απόφασης για τους όρους και προϋποθέσεις
ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων εκµισθώσεως µοτοποδηλάτων και
ποδηλάτων-µοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε.
Στις Γούρνες σήµερα την 15η Μαΐου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:30 µ.µ το
∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα του ∆ήµου (στην
αίθουσα συνεδρίων του ∆.Ε.Κ.Κ.),ύστερα από τη µε αρ.πρωτ.12277/10-5-2012
πρόσκληση του Προέδρου που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα στους δηµοτικούς
συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα
είκοσι εφτά (27) µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τους δέκα έξι (16) Προέδρους
/Εκπροσώπους των ∆ηµοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων και των τεσσάρων (4)
Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων Νέων, ήταν:
Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Παρόντες
1 ∆ανελάκης Γεώργιος, Πρόεδρος
2 Φιλιππάκης Κων/νος, Αντιδήµαρχος
3 Μαστοράκης Ιωάννης, Αντιδήµαρχος
4 Κατσαµποξάκης Σπυρίδων, Αντιδήµαρχος
5 Χειρακάκης Γεώργιος, Αντιδήµαρχος
6 Μακράκης Γεώργιος, Αντιδήµαρχος
7 Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
8 Λουράκη-Ψοφογιαννάκη Μαρία-Γραµµατέας ∆Σ
9 Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ
10 Ζερβάκη Ιωάννα, Μέλος ∆.Σ
11 Βασιλάκης Μιχαήλ, Μέλος ∆.Σ.
12 ∆ιαµαντάκης Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ

13 Σταυρουλάκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ.
14 Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ
15 Βουράκη Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ.
16 Σέγκος Ιωάννης, Μέλος ∆Σ
17 Μπαγουράκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ
18 Φανουράκης Ζαχαρίας, Μέλος ∆.Σ.
19 Αργυράκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ
20 Μπελιβάνης Νικόλαος, Μέλος ∆Σ
21 Χατζάκης Ευάγγελος, Μέλος ∆Σ
22 Μουντράκης Ιωάννης, Μέλος ∆Σ
23 Καλαϊτζάκης Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ
24 Χατζηπαναγιώτης Αντώνιος, Μέλος ∆Σ
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Απόντες
1.Πλευράκης Εµµανουήλ, Μέλος ∆Σ
2.Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία, Μέλος ∆Σ
3.Λουλουδάκης Απόστολος, Μέλος ∆Σ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και
προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ.
12277/10-5-2012 πρόσκληση του Προέδρου.

Β. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Παρόντες
∆ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου
1.Στιβακτάκης Ιωάννης
2. Χατζάκης Αδάµ
∆ηµοτικής Κοινότητας Μοχού
3. Περβολαράκης Εµµανουήλ
∆ηµοτικής Κοινότητας Ανώπολης
4. Μεθυµάκης Γεώργιος
Τοπικής Κοινότητας Ε. Βάθειας
5. Μαυροφοράκης Ιωάννης
Τοπικής Κοινότητας Κ. Βάθειας
6. Βουρλιωτάκης Νικόλαος
Τοπικής Κοινότητας Ελαίας
7.Σταυρακάκης Γεώργιος
Τοπικής Κοινότητας Κόξαρης
8.Παπαδαντωνάκης Εµµανουήλ
Τοπικής Κοινότητας Αβδού
9.Αργυράκης Κων/νος
Τοπικής Κοινότητας Κρασίου
Απόντες
1.Τσαπάκης Αλέξανδρος
∆ηµοτικής Κοινότητας Λ.Χερσονήσου
2.Αναγνωστάκης Εµµανουήλ
∆ηµοτικής Κοινότητας Γουβών
3. Αργυράκης Εµµανουήλ
∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων
4. Λουράκη Ιωάννα
Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής
5. Κόµης Γεράσιµος
Τοπικής Κοινότητας Ποταµιών
6. Τζανάκης Χαρίδηµος
Τοπικής Κοινότητας Αϊτανίων
7.Αµανάκης Στυλιανός
Τοπικής Κοινότητας Καλού Χωριού
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ. 12277/105-2012 πρόσκληση του Προέδρου.
Γ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ
Παρόντες
Απόντες
Κανείς
1. Μιχελεκάκης Ιωάννης, Χερσονήσου
2. Κατσούλης Αριστόδηµος, Μαλίων
3. Κουνενός Αντώνης, Γουβών
4. Κτιστάκης Ιωάννης, Επισκοπής
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν
νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ. 12277/10-5-2012
πρόσκληση του Προέδρου.
Ο ∆ήµαρχος κ. Ζαχαρίας ∆οξαστάκης προσκλήθηκε νόµιµα και παρίσταται
στη συνεδρίαση. Απεχώρησε µετά τη συζήτηση του 5ου θέµατος για να συµµετέχει
στη συνεδρίαση της Αναπτυξιακής Εταιρείας του ∆ήµου Ηρακλείου, της οποίας είναι
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ζαρωνάκη Ελένη, υπάλληλος του
∆ήµου, κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικών, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. ∆αµιανάκη Μαρία, Γενική ∆ιευθύντρια
Εσωτερικής Λειτουργίας, µε βαθµό Α΄, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης
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προκειµένου να διενεργήσει την κλήρωση του 3ου θέµατος όπως προβλέπεται από τις
σχετικές διατάξεις .
Κατά παρέκκλιση το τρίτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε πρώτο.
Επίσης το δέκατο έκτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε µετά το
δεύτερο.
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Ζερβάκη Ιωάννα προσήλθε µετά την ψήφιση των
εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων.
Ο Αντιδήµαρχος κ. Χειρακάκης Γεώργιος και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.
Σταυρουλάκης Νικόλαος, προσήλθαν µετά την ψήφιση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας
διάταξης καθώς και του πρώτου και τρίτου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 27 µελών ήταν παρόντα
22 µέλη – ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως
κατωτέρω το θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
Θέµα 1ο:Περί έκδοσης κανονιστικής απόφασης για τους όρους και
προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων εκµισθώσεως
µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων-µοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε.
Αριθµός Απόφασης 207/2012
Για το παραπάνω θέµα ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο
στον κ. ∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώµατος εισήγηση η οποία αναφέρει
τα εξής:
«Θέµα: Περί έκδοσης κανονιστικής απόφασης για τους όρους και προϋποθέσεις ίδρυσης και
λειτουργίας καταστηµάτων εκµισθώσεως µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων-µοτοσικλετών άνω
των 50 κ.ε.
Η εσφαλµένη εφαρµογή αφ’ ενός της ισχύουσας νοµοθεσίας για την αδειοδότηση
καταστηµάτων εκµισθώσεως µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων και αφ’ ετέρου η αλόγιστη
χορήγηση µεγάλου αριθµού τροχοφόρων στα όρια του ∆ήµου µας δηµιούργησαν µια σύνθετη
αρνητική κατάσταση.
Οι κάτοικοι του ∆ήµου µας αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα που συνδέονται µε
την ποιότητα ζωής τους, την ασφάλεια και την προσωπικότητα τους.
Τα τρίτροχα και τα τετράτροχα οχήµατα άνευ οδηγού που κυκλοφορούν στο ∆ήµο µας
δηµιουργούν τεράστια προβλήµατα, τα οποία επιτείνονται από:
1. Το µεγάλο αριθµό των κυκλοφορούντων τρίτροχων και τετράτροχων οχηµάτων άνευ
οδηγού, µοτοποδηλάτων – ποδηλάτων, µοτοσικλετών, αυτοκινήτων ΙΧ στο ∆ήµο µας.
2. Το κακό οδικό δίκτυο και τα προβληµατικά γεωµετρικά χαρακτηριστικά των δηµόσιων και
δηµοτικών δρόµων, την έλλειψη σχεδίων πόλης ή οι αδιάνοιχτοι δρόµοι, όπου υπάρχουν
σχέδια πόλης.
3. Την επικίνδυνη οδήγηση των τρίτροχων και τετράτροχων οχηµάτων, κυρίως από νεαρούς
οδηγούς, συχνά µεθυσµένους και χωρίς δίπλωµα, χάριν παιδιάς (νύχτα – ηµέρα),
µεταφορές µεταξύ τους σαν ταξί.
4. Την ανυπαρξία χώρων στάθµευσης στα ξενοδοχεία και την ανεξέλεγκτη και παράνοµη
στάθµευση τους στους ελάχιστους και προβληµατικούς δρόµους.
5. Το µεγάλο αριθµό κυκλοφορίας και συγκέντρωσης πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και
κυρίως στις ζώνες τουριστικής εµφάνισης και συνάθροισης του κοινού.
Η προβληµατική αυτή κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί στα όρια του ∆ήµου µας έχει ως
συνέπεια τα έντονα παράπονα και τις καταγγελίες των δηµοτών, των κατοίκων και των
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παραθεριστών οι οποίοι εκδηλώνουν µε κάθε τρόπο διαρκώς την αγανάκτηση τους και
αγωνιούν για τη ζωή τους, την προστασία της περιουσίας τους, την ασφαλή κυκλοφορία πεζών
και οχηµάτων. Για την αντιµετώπιση αυτής της προβληµατικής και πολύχρονης κατάστασης
ζητούν από τις αρµόδιες αρχές τη λήψη δραστικών µέτρων για την επίλυση των προβληµάτων
που έχουν δηµιουργηθεί.
Εύκολα µπορεί να διαπιστώσει κανείς, ότι η φέρουσα ικανότητα της περιοχής (φυσικοί
πόροι, υποδοµές κλπ) έχει ξεπεραστεί και µάλιστα έχει ανατραπεί. Η συγκέντρωση και
ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων σε περιορισµένο χώρο, προξενεί σοβαρά προβλήµατα
στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Καταγράφονται ζηµιογόνες επενέργειες στο
περιβάλλον.
Η κατάσταση αυτή είναι ανεπιθύµητη και παράνοµη.
1. Η προστασία του πολίτη και οι προσβολές του ιδιωτικού έννοµου αγαθού της ψυχικής
υγείας και της σωµατικής ακεραιότητας διασφαλίζεται από το ισχύον νοµικό πλαίσιο.
2. Το άρθρο 57 του Α.Κ κατοχυρώνει την έκφραση της προσωπικότητας. Το δικαίωµα του
ανθρώπου να βιώνει σε ένα υγιές και ισορροπηµένο περιβάλλον, είναι προϋπόθεση για
την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Από την προσωπικότητα απορρέει το
δικαίωµα της χρήσης των κοινόχρηστων πραγµάτων.
3. Κατά τα άρθρα 966,967,968 Α.Κ οι οδοί (κάθε είδους οδοί για την εξυπηρέτηση του
κοινού), τα πεζοδρόµια και οι πλατείες είναι κοινά τοις πάσι.
4. Το περιβάλλον είναι ζωτικός χώρος αναπτύσσεται η προσωπικότητα του ανθρώπου. Η
χρήση του ζωτικού χώρου δεν πρέπει να προσβάλλει το δικαίωµα χρήσης του άλλου. Η
εκποµπή θορύβων και δη εκκωφαντικών προσβάλλει την ψυχική υγεία των ατόµων.
5. Κατά τα άρθρα 2 και 24 του Συντάγµατος εγείρεται αξίωση προστασίας κάθε στοιχείου
του ζωτικού χώρου που είναι απαραίτητος για την ελεύθερη ανάπτυξη της
προσωπικότητας. Το δικαίωµα χρήσης των κοινόχρηστων χώρων, αποτελεί έκφανση
της προσωπικότητας.
6. Η υποβάθµιση του περιβάλλοντος, συνιστά πρόβληµα που εµποδίζει την υγιή ανάπτυξη
της προσωπικότητας, προσβάλει τις αξίες του ανθρώπου και παρακωλύει τη συµµετοχή
στην κοινωνική και οικονοµική ζωή της χώρας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 3463/06 ορίζονται τα εξής:
1. Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες:
α) Θέτουν κανόνες:
α1. Για την προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, των
θαλασσών από πηγές ξηράς και των υπόγειων και επίγειων υδάτινων αποθεµάτων από
τη ρύπανση.
α2. Για την προστασία της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες και
ειδικότερα στις τουριστικές περιοχές κατά την τουριστική περίοδο.
α3. Για την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους
χώρους της εδαφικής τους περιφέρειας και γενικότερα για τη διασφάλιση και
αναβάθµιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισµών, λαµβάνοντας υπόψη
ιδιαίτερα τη διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών, ιστορικών και τουριστικών
περιοχών.
α4. Για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, των µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της
κυκλοφορίας, τον προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης των
οχηµάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία µετρητών ή εγκαταστάσεων
ρύθµισης της στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους.
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β) Καθορίζουν τον τρόπο εφαρµογής των αναγκαίων, κατά περίπτωση, µέτρων για την
πρόληψη και αντιµετώπιση πυρκαγιών σε κοινόχρηστους χώρους και ιδιαίτερα στους χώρους
διάθεσης των απορριµµάτων, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές πυροσβεστικές διατάξεις.
γ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας µουσικής σε καταστήµατα που
λειτουργούν στην πόλη, λαµβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες
και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση.
δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις:
δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των δηµοτικών και κοινοτικών αγορών, των
εµποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή µη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των
χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων.
δ2. Για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και
των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.
δ3. Για τη χρήση και λειτουργία των συστηµάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.
δ4. Για τη λειτουργία των δηµοτικών και κοινοτικών κατοικιών, των θερέτρων, των
κατασκηνώσεων και τουριστικών εγκαταστάσεων.
ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η
άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και τους κοινόχρηστους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς
χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα µέσα προβολής υπαίθριας διαφήµισης.
Μπορούν επίσης να καθορίζουν ειδικότερες προδιαγραφές και προϋποθέσεις κατασκευής
και τοποθέτησης διαφηµιστικών πλαισίων και επιγραφών σε επαγγελµατικούς χώρους,
ανάλογα µε τις τοπικές ιδιαιτερότητες, λαµβάνοντας υπόψη τη φυσιογνωµία και την
αισθητική του χώρου.
στ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία
καταστηµάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, για τη χορήγηση της
άδειας των οποίων είναι αρµόδιοι, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις για την
προστασία του περιβάλλοντος, του αιγιαλού και της παραλίας, της δασικής νοµοθεσίας, της
νοµοθεσίας για την πυροπροστασία, για τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους, τις
διατάξεις του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου, του οικοδοµικού κανονισµού και τους
γενικούς όρους που προβλέπονται από τις σχετικές υγειονοµικές διατάξεις.
Μπορούν, επίσης, πέραν των ανωτέρω, να προσδιορίζουν ειδικότερους όρους και
προϋποθέσεις για την ίδρυση και εγκατάσταση των ανωτέρω επιχειρήσεων και
δραστηριοτήτων σε περιοχές, που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό
περιβάλλον, την αισθητική φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες των πόλεων και των
οικισµών, εκτός των περιοχών, για τις οποίες έχουν προσδιορισθεί ειδικότεροι όροι χρήσεων
γης.
2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαµβάνονται από τα δηµοτικά ή κοινοτικά
συµβούλια µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών τους, το συντοµότερο δυνατό
διάστηµα από την έναρξη της δηµοτικής ή κοινοτικής περιόδου.
Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των ∆ήµων εισηγείται στο δηµοτικό
συµβούλιο η δηµαρχιακή επιτροπή.
Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαµερίσµατος
ή οικισµού, η δηµαρχιακή επιτροπή διαµορφώνει την εισήγησή της, µετά από γνώµη του
οικείου τοπικού συµβουλίου.
Για τη διαµόρφωση της εισήγησης, η δηµαρχιακή επιτροπή λαµβάνει υπόψη τις
παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρµόδιων κοινωνικών και επαγγελµατικών φορέων και
οµάδων πολιτών της περιφέρειας του ∆ήµου, µε τους οποίους έρχεται σε διαβούλευση,
καθώς και τυχόν ειδικές µελέτες που έχουν εκπονηθεί για την αντιµετώπιση των ανωτέρω
ζητηµάτων.
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3. Με τις κανονιστικές αποφάσεις της παραγράφου 1 µπορεί να καθορίζονται οι περιπτώσεις,
για τις οποίες επιβάλλονται διοικητικά µέτρα και πρόστιµα, ορίζοντας το ύψος του προστίµου
και τη διαδικασία επιβολής τους.
4. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δηµοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείµενό
τους, στο δηµοτικό ή κοινοτικό κατάστηµα του ∆ήµου ή της Κοινότητας, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτών σε µια ηµερήσια ή
εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. Οι αποφάσεις αυτές παραµένουν συνεχώς εκτεθειµένες σε
χώρο του δηµοτικού ή κοινοτικού καταστήµατος, που είναι προσιτός στο κοινό. Οι ίδιες
αποφάσεις, µε φροντίδα του προέδρου του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, µπορεί να
καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ή της Κοινότητας.
Επιπλέον, το δηµοτικό και κοινοτικό συµβούλιο λαµβάνει µέτρα για την όσο το δυνατόν
ευρύτερη δηµοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, µέσω των τοπικών µέσων µαζικής
ενηµέρωσης, εκδίδοντας ειδικούς οδηγούς ενηµέρωσης των κατοίκων και των οικείων
επαγγελµατικών τάξεων και χρησιµοποιεί, για τον ίδιο σκοπό, οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο
µέσο.
Σύµφωνα µε την παρ 1 περιπτ. Βν του άρθρου 73 του ν. 3852/10 το σχέδιο
κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ. εισηγείται πλέον η επιτροπή
ποιότητας ζωής. Συνεπώς την προηγούµενη αρµοδιότητα της δηµαρχιακής επιτροπής για την
εισήγηση των κανονιστικών αποφάσεων αναλαµβάνει από 1-11-2011 η επιτροπή ποιότητας
ζωής.
Ύστερα από τα παραπάνω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να διαπιστώσει την ανάγκη έκδοσης κανονιστικής απόφασης για
τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων εκµίσθωσης
µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων – µοτοσικλετών άνω των 50κ.ε.
2. Παραπέµπει το θέµα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου (άρθρο 73 ν. 3852/2010),
ως αρµόδιο όργανο, προκειµένου να επεξεργαστεί το θέµα, να καταρτίσει σχέδιο
κανονιστικής απόφασης και να εισηγηθεί το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του θέµατος, την
προβληµατική κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί στα όρια του ∆ήµου που επηρεάζουν το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών, το άρθρο 79 και 82 του Ν.3463/2006
(∆ΚΚ) την παρ 1 περιπτ. Βν του άρθρου 73 του και τις σχετικές διατάξεις του Ν.
3852/2010 [ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄] και ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης
και λειτουργίας καταστηµάτων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων –
µοτοσικλετών άνω των 50κ.ε.
2.Παραπέµπει το θέµα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου (άρθρο 73 ν.
3852/2010), ως αρµόδιο όργανο, προκειµένου να επεξεργαστεί το θέµα, να καταρτίσει
σχέδιο κανονιστικής απόφασης και να εισηγηθεί το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
για λήψη απόφασης.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 207/2012

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

∆ανελάκης Γεώργιος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Λουράκη-Ψοφογιαννάκη Μαρία Φιλιππάκης Κων/νος
Μαστοράκης Ιωάννης
Κατσαµποξάκης Σπυρίδων
Μακράκης Γεώργιος
Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος
Βασιλάκης Μιχαήλ
Βουράκης Ιωάννης
Ζερβάκη Ιωάννα
∆ιαµαντάκης Εµµανουήλ
Ζαχαριουδάκης Ιωάννης
Σέγκος Ιωάννης
Μπαγουράκης Γεώργιος
Φανουράκης Ζαχαρίας
Αργυράκης Νικόλαος
Ανυφαντάκης Εµµανουήλ
Μπελιβάνης Νικόλαος
Χατζάκης Ευάγγελος
Καλαϊτζάκης Εµµανουήλ
Μουντράκης Ιωάννης
Χατζηπαναγιώτης Αντώνιος

Η Γραµµατέας
Ζαρωνάκη Ελένη

Γούρνες
Ακριβές απόσπασµα
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

∆ανελάκης Γεώργιος

