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

Αριθµ. Απόφασης 304/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 11/17-7-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Θέµα:

Περί εξέτασης του Α.Π. 2948/20-06-2012 εγγράφου του ΕΟΤ
Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Κρήτης για τις επιχειρήσεις
εκµίσθωσης µοτοσυκλετών

Στις Γούρνες σήµερα την 17η Ιουλίου 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.19921/13-7-2012
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 (10) 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
14 Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ
2 Φιλιππάκης Κων/νος, Αντιδήµαρχος
15 Βουράκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ.
3 Μαστοράκης Ιωάννης, Αντιδήµαρχος
16 Σέγκος Ιωάννης, Μέλος ∆Σ
4 Κατσαµποξάκης Σπυρίδων, Αντιδήµαρχος 17 Μπαγουράκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ
5 Χειρακάκης Γεώργιος, Αντιδήµαρχος
18 Φανουράκης Ζαχαρίας, Μέλος ∆.Σ.
6 Μακράκης Γεώργιος, Αντιδήµαρχος
19 Αργυράκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ
7 Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 20 Μπελιβάνης Νικόλαος, Μέλος ∆Σ
8 Λουράκη-Ψοφογιαννάκη Μαρία-Γραµµατέας ∆Σ 21 Χατζάκης Ευάγγελος, Μέλος ∆Σ
9 Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ 22 Καλαϊτζάκης Εµµανουήλ,Μέλος ∆.Σ
10 Ζερβάκη Ιωάννα, Μέλος ∆.Σ
23 Μουντράκης Ιωάννης, Μέλος ∆Σ
11 Βασιλάκης Μιχαήλ, Μέλος ∆.Σ.
24 Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία, Μέλος ∆Σ
12 ∆ιαµαντάκης Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ
25 Λουλουδάκης Απόστολος, Μέλος ∆Σ
13 Σταυρουλάκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ.
26 Χατζηπαναγιώτης Αντώνιος, Μέλος ∆Σ
Απόντες
1.Πλευράκης Εµµανουήλ, Μέλος ∆Σ Ο οποίος δεν προσήλθε, αν και προσκλήθηκε
νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ. 19921/13-7-2012
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πρόσκληση του Προέδρου.
Β. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Παρόντες
1.Τσαπάκης Αλέξανδρος
∆ηµοτικής Κοινότητας Λ.Χερσονήσου
2.Χατζάκης Αδάµ
∆ηµοτικής Κοινότητας Μοχού
3.Αργυράκης Εµµανουήλ
∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων
4.Βουρλιωτάκης Νικόλαος
Τοπικής Κοινότητας Ελαίας
5.Αργυράκης Κων/νος
Τοπικής Κοινότητας Κρασίου
6.Παπαδάκης Γεώργιος
Τοπικής Κοινότητας Γωνιών
7.Λουράκη Ιωάννα
Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής
Απόντες
1.Αναγνωστάκης Εµµανουήλ
∆ηµοτικής Κοινότητας Γουβών
2.Κόµης Γεράσιµος
Τοπικής Κοινότητας Ποταµιών
3.Μαγκαφουράκης Εµµανουήλ
Τοπικής Κοινότητας Χαρασού
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ. 19921/137-2012 πρόσκληση του Προέδρου.
Γ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ

Παρόντες
Απόντες
1.Κατσούλης Αριστόδηµος, Μαλίων 1. Μιχελεκάκης Ιωάννης, Χερσονήσου
2. Κουνενός Αντώνης, Γουβών
3. Κτιστάκης Ιωάννης, Επισκοπής
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν
νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ. 19921/13-7-2012
πρόσκληση του Προέδρου.
Ο ∆ήµαρχος κ. Ζαχαρίας ∆οξαστάκης προσκλήθηκε νόµιµα και παρίσταται στη
συνεδρίαση.
Στη συζήτηση του 1ου και 2ου θέµατος παραβρέθηκαν οι βουλευτές Ηρακλείου
κ.κ. Κριτσωτάκης Μιχαήλ και ∆ιακάκη Μαρία.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Μανουσάκη Ελένη, υπάλληλος του
∆ήµου, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικών, για την τήρηση των πρακτικών.
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία απεχώρησε µετά τη
συζήτηση του 18ου θέµατος.
Η ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ανυφαντάκης Εµµανουήλ απεχώρησε µετά τη
συζήτηση του 23ου θέµατος.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 27 µελών ήταν παρόντα 26
µέλη – ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως
κατωτέρω το θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
Θέµα 2ο: Περί εξέτασης του Α.Π. 2948/20-06-2012 εγγράφου του ΕΟΤ
Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Κρήτης για τις επιχειρήσεις
εκµίσθωσης µοτοσυκλετών
Αριθµός Απόφασης 304/2012
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Για το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου έδωσε το λόγο στον κο ∆ήµαρχο, ο οποίος εισηγήθηκε τα εξής:
Η ίδρυση και λειτουργία καταστηµάτων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων &
ποδηλάτων (αρµοδιότητα της δηµοτικής αρχής) και καταστηµάτων εκµίσθωσης
µοτοσυκλετών άνω των 50 κ.ε. (η αρµοδιότητα ανήκει στην περιφερειακή υπηρεσία
ΕΟΤ Κρήτης.
Ο ∆ήµος χορηγεί σύµφωνη γνώµη για την εγκατάσταση της
επιχείρησης και τον καθορισµό του ανώτατου επιτρεπόµενου αριθµού), έχουν
δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία της περιοχής του ∆ήµου
Χερσονήσου και ειδικότερα στη ∆ηµοτική Ενότητα Μαλίων.
Η δηµοτική αρχή προκειµένου να αντιµετωπίσει την κατάσταση αυτή και µε
σκοπό να διασφαλίσει τα συµφέροντα και τη δηµόσια υγεία των δηµοτών της, από τον
πρώτο χρόνο εγκατάστασής της (2011), προχώρησε στη λήψη διοικητικών µέτρων µε
σχετικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Με συγκεκριµένες αποφάσεις του
∆ηµοτικού Συµβουλίου διενεργήθηκε οριστική αφαίρεση αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας καταστηµάτων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων και το κλείσιµο
(σφράγιση) αυτών των καταστηµάτων, επειδή δεν συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋποθέσεις
για τη χορήγηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 4 της
1/1994 Αστυνοµικής διάταξης (αριθ. 1023/2/34α/1994, ΦΕΚ 178 Β’/17.3.1994) και
κλείσιµο (σφράγιση) καταστηµάτων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων κάτω των 50 κ.ε.,
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7, του άρθρου 2 και του άρθρου 6 της Α.∆.
1/1994 (ΦΕΚ 178 Β’/17.3.1994), όπως έχει τροποποιηθεί από την αριθ. 1Α/1997
(που εγκρίθηκε µε την Υ.Α. 2513/6/13 – α, ΦΕΚ 529/Τ Β’/27-6-1997) και την αριθ.
2513/6/14 – α/2005, που εγκρίθηκε µε την Υ.Α. 2513/6/14 – β/2005 (ΦΕΚ 1027/Τ
Β’/20-7-2005), επειδή λειτουργούσαν χωρίς την προβλεπόµενη άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας της δηµοτικής αρχής (άρθρο 2 της παραπάνω αστυνοµικής διάταξης
1/1994)
Τα περισσότερα προβλήµατα απ’ αυτά που προκύπτουν από τη δραστηριότητα
των παραπάνω επιχειρήσεων οφείλονται, αφ’ ενός στην εσφαλµένη εφαρµογή της
ισχύουσας νοµοθεσίας για την αδειοδότηση καταστηµάτων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων
και ποδηλάτων και αφ’ ετέρου στην αλόγιστη χορήγηση αδειών, για την κυκλοφορία
µεγάλου αριθµού τροχοφόρων (τρίτροχων & τετράτροχων), που οδηγούν στη
διαµόρφωση µιας σύνθετης και αρνητικής κατάστασης, η οποία επηρεάζει δυσµενώς
την οµαλή λειτουργία της περιοχής µας.
Η συσσώρευση πολλών και πολύπλοκων παρεπόµενων προβληµάτων, που
προκάλεσε η παραπάνω κατάσταση και η διαπιστωµένη αδράνεια των ελεγκτικών
µηχανισµών, δεν επέτρεψαν την αποτροπή της πρόκλησης σοβαρών ατυχηµάτων, τα
οποία οδήγησαν σε διακινδύνευση ζωών, πυροδότησαν µια σειρά έντονων αντιδράσεων
της τοπικής κοινωνίας, η οποία απεγνωσµένα ζητά την προστασία της ανθρώπινης
ύπαρξης, τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και τη διαφύλαξη της ιδιοκτησίας και
της οικονοµικής ελευθερίας.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ανταποκρινόµενο, άµεσα, στο πρόβληµα αυτό και
αντιλαµβανόµενο τη δίκαιη & βάσιµη αγανάκτηση των κατοίκων της περιοχής του
∆ήµου, αλλά και των επαγγελµατικών τάξεων που πλήττονται από την ανεξέλεγκτη και
- 3 -

ΑΔΑ: Β4ΓΛΩΗΜ-ΝΕΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

παράνοµη δραστηριότητα των επιχειρήσεων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων και
µοτοσυκλετών, αποφάσισε οµόφωνα, µε την αριθ. 207/2012 πράξη του, την έκδοση
κανονιστικής απόφασης για τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας
καταστηµάτων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων και µοτοσυκλετών άνω των
50 κ.ε.
Με το αριθ. 16371/14-6-2012 έγγραφο του αρµόδιου Αντιδηµάρχου
Χερσονήσου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 79 του ν. 3463/2006 Κ∆Κ ζητήθηκε από
τους αρµόδιους κοινωνικούς και επαγγελµατικούς φορείς και τις οµάδες πολιτών της
περιφέρειας του ∆ήµου η άποψη τους για το θέµα. Μεταξύ των φορέων που απεστάλη
το εν λόγω έγγραφο ήταν και η περιφερειακή Υπηρεσία ΕΟΤ Κρήτης του Υπουργείου
Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης.
Η εν λόγω υπηρεσία απάντησε µε το αριθ. πρωτ. 2948/20-6-2012 έγγραφό της
γνωρίζοντας µας, ότι σύµφωνα µε το αρχείο τους, στην περιοχή αρµοδιότητας του
∆ήµου Χερσονήσου, δραστηριοποιούνται 36 επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσυκλετών
άνω των 50 κ.ε. οι οποίες διαθέτουν 370 ενταγµένα δίτροχα και 59 τρίτροχα. Στο
έγγραφο τους επισυνάπτουν κατάσταση µε τις επιχειρήσεις που έχουν αδειοδοτήσει, ως
και τις βεβαιώσεις του ∆ήµου στις οποίες στηρίχτηκε η χορήγηση Ειδικού Σήµατος
Λειτουργίας (ΕΣΛ).
Εξ άλλου, η ίδια υπηρεσία του ΕΟΤ Κρήτης, µε το Α.Π. 3182/24-6-2012
έγγραφό της µας κάνει γνωστό, στο πλαίσιο του ισχύοντος νοµικού πλαισίου, σε ποιες
περιπτώσεις επεµβαίνει και ανακαλεί ισχύοντα Ειδικά Σήµατα Λειτουργίας (ΕΣΛ)
επιχειρήσεων εκµίσθωσης µοτοσυκλετών άνω των 50κε. Τονίζει επίσης, ότι αν ο
∆ήµος, ως αρµόδια υπηρεσία ανακαλέσει τις βεβαιώσεις, βάσει των οποίων και µε
γνώµονα τη σύµφωνη γνώµη που εµπεριέχουν, χορηγήθηκαν τα ΕΣΛ, θα είναι δυνατή
και η ανάκληση του Σήµατος από τη δική τους Υπηρεσία, λόγω έλλειψης προϋποθέσεων
µε τις οποίες εκδόθηκε το Σήµα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ.
∆ηµάρχου, τα άρθρα 79 και 82 του ν. 3463/2006 Κ∆Κ και τα άρθρα 65 και 73 του
ν. 3852/2010, τις παρακάτω διατάξεις:
• Της αριθ. 1023/2/34α/9-3-1994 «Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και
λειτουργίας καταστηµάτων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων»
Αστυνοµική ∆ιάταξη υπ’ αριθ. 1/1994 (ΦΕΚ 178/Τ Β’/17-3-1994), όπως
τροποποιήθηκε µε την αριθ. 2513/6/13 – α’/19-6-1997 τροποποίηση της υπ’ αριθ.
Αστυνοµικής ∆ιάταξης Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας «Όροι και προϋποθέσεις
ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων και
ποδηλάτων» Αστυνοµική ∆ιάταξη 1Α/1997 (ΦΕΚ 529/Τ Β’/27-6-1997).
• Της αριθ. 2513/6/14 – α’/20-7-2005 Αστυνοµικής διάταξης του Αρχηγού
Ελληνικής Αστυνοµίας «Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας
καταστηµάτων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων» (ΦΕΚ 1027/Τ
Β’/20-7-2005)
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• Της αριθ. 16598/2010 ΚΥΑ των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων – Πολιτισµού και Τουρισµού «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας
επιχειρήσεων εκµίσθωσης µοτοσυκλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού» (ΦΕΚ
2189/Τ Β’/31-12-2010)
• Των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και
άλλες διατάξεις»
• Της 515519/165/10-10-1994 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα του ΕΟΤ
«Υπαγωγή των επιχειρήσεων εκµίσθωσης µοτοσυκλετών άνω των 50 κ.ε. στις
τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 του ν. 2160/1993» (ΦΕΚ 778/Τ
Β’/1994).
• Της ΚΥΑ 48145/2327/8-08-2003 «Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας
2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης
Μαρτίου 2002 για την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχηµάτων µε
κινητήρα και την κατάργηση της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου» των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών – Μεταφορών και Επικοινωνιών
(ΦΕΚ 1207/ΤΒ’/26-08-2003), και ύστερα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
I.1 Ζητά από το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης την κατάργηση
της 515519/165/10-10-1994 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα του ΕΟΤ
«Υπαγωγή των επιχειρήσεων εκµίσθωσης µοτοσυκλετών άνω των 50κ.ε. στις
τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 του ν. 2160/93» (ΦΕΚ 778/ΤΒ’/1994)
και την µη υπαγωγή των επιχειρήσεων εκµίσθωσης µοτοσυκλετών άνω των
50 κ.ε., άνευ οδηγού (ΚΥΑ 16598/2010, ΦΕΚ 2189/ΤΒ’/31-12-2010) στις
τουριστικές επιχειρήσεις.
I.2

Κατάργηση των ισχυουσών Αστυνοµικών ∆ιατάξεων 1/1994 (ΦΕΚ
178/ΤΒ’/1994), 1Α/1997 (ΦΕΚ 529/ΤΒ’/1997) ΚΑΙ 2513/6/14 – α’/20-7-2005
(ΦΕΚ 1027/ΤΒ΄/2005), κατά τις διατάξεις των οποίων προσδιορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων εκµίσθωσης
µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων και χορήγησης εξουσιοδοτικής διάταξης µε νόµο
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθµού (∆ήµου) να εκδίδουν κανονιστικές
διατάξεις, κατά το άρθρο79 και 82 του ν. 3463/2006 Κ∆Κ, µε τις οποίες θα
καθορίζουν τους όρους και προϋποθέσεις αδειοδότησης των παραπάνω
επιχειρήσεων.

I.3 Μεταβίβαση στους ∆ήµους της αρµοδιότητας χορήγησης αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας επιχειρήσεων εκµίσθωσης µοτοσυκλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ
οδηγού, για λόγους πληρότητας και ενιαίου καθεστώτος αδειοδότησης των
επιχειρήσεων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων και µοτοσυκλετών κάτω των 50
κ.ε. και άνω των 50 κ.ε. Με την ισχύουσα νοµοθεσία (ΚΥΑ16598/2010, ΦΕΚ
2189/Τ Β’/2010) για τη λειτουργία των επιχειρήσεων εκµίσθωσης
µοτοσυκλετών άνω των 50 κ.ε., άνευ οδηγού απαιτείται Ειδικό Σήµα
Λειτουργίας (ΕΣΛ) το οποίο χορηγείται εφάπαξ από την οικεία
Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού (Π.Υ.Τ.) του ΕΟΤ.
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I.
II.1 Ζητά από τους αρµόδιους Υπουργούς Οικονοµικών – Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 4 παρ. 6 της ΚΥΑ 48145/2327/08-082003 (ΦΕΚ 1207/Τ Β’/2003), να σταµατήσουν την χορήγηση έγκρισης τύπου
για συγκεκριµένους τύπους οχηµάτων του άρθρου 1 της παραπάνω
απόφασης, επειδή τα συγκεκριµένα οχήµατα αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για
την οδική ασφάλεια. Το πλήθος και η σοβαρότητα των ατυχηµάτων που
προκαλούνται από τα οχήµατα αυτά στην περιοχή µας συνηγορούν στην εν λόγω
απαγόρευση. Οι προδιαγραφές των εν λόγω οχηµάτων δεν δικαιολογούν την
κυκλοφορία τους σε κάθε κατηγορίας οδό γιατί εγκυµονούν βέβαιο κίνδυνο για
την ασφάλεια των πεζών και των λοιπών οχηµάτων.
II.2 Τα οχήµατα των οποίων ζητούµε την απαγόρευση έγκρισης τύπου είναι:
II.2.α Τα τρίκυκλα µοτοποδήλατα (άρθρο 1 παρ. 2 α (ii) της ΚΥΑ
48145/2327/2003),
II.2.β Τα τρίκυκλα άνω των 50 κ.ε. (άρθρο 1 παρ. 2 γ της ΚΥΑ
48145/2327/2003),
II.2.γ Τα τετράκυκλα οχήµατα (άρθρο 1 παρ. 3 της ΚΥΑ 48145/2327/2003)
II.3 Εναλλακτικά και εφόσον δεν υπάρχει η νοµική δυνατότητα να γίνουν δεκτές οι
προτάσεις II.1, II.2, από το ισχύον Εθνικό και Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο, προτείνεται µε
τυπική διάταξη νόµου, να απαγορευτεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο των
οχηµάτων των κατηγοριών που περιγράφονται στο στοιχείο II.2.α, II.2.β,
II.2.γ της παρούσας, προκειµένου να αποφευχθούν τα ατυχήµατα και να
διαφυλαχθεί η ασφάλεια των πεζών και των οχηµάτων. Προκειµένου να
εγγυηθεί το κράτος την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων και αγαθών όπως
επιτάσσει το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο και να κατοχυρώσει την αρχή της οικονοµικής
ελευθερίας του άρθρου 5 του ισχύοντος Συντάγµατος της χώρας
(1975/1986/2001), προτείνουµε τα οχήµατα αυτά να ενταχθούν στις
επιχειρήσεις ψυχαγωγικών παιδειών (όπως λούνα πάρκ, πίστες
αυτοκινητιδίων, ελαστικό σάλτο κα). Με τον όρο ψυχαγωγικές παιδειές
νοούνται οι δραστηριότητες εκείνες οι οποίες διενεργούνται σε υπαίθριο χώρο και
έχουν ψυχαγωγικό σκοπό. Η δραστηριότητα αυτή ρυθµίζεται από
συγκεκριµένο νοµικό πλαίσιο (όπως ν. 2323/1995, ν. 3190/2003, ν. 3377/2005
και ν. 3057/2007) και µπορεί να ασκηθεί, χωρίς πρόβληµα, σε ιδιωτικά
ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης, σε µόνιµες και οργανωµένες εγκαταστάσεις. Η
αρµοδιότητα για τη χορήγηση της άδειας που απαιτείται για την
εγκατάσταση και λειτουργία των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (παιδειών),
έχει ανατεθεί στους ∆ήµους µε το ν. 2218/1994.
Στην µεταβατική περίοδο, και µέχρι την πλήρη απαγόρευση των τρίτροχων
και τετράτροχων µε κίνηση δίτροχου (γουρούνες) κυκλοφορίας στους δρόµους
και της ένταξης τους στις επιχειρήσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για να
αποτραπούν οι κίνδυνοι από την κίνηση τους στις οδούς επιβάλλεται άµεσα η
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λήψη µέτρων για τον καθορισµό όρων κυκλοφορίας και οδήγησης τους.
Εισαγωγή της άδειας οδήγησης κατηγορίας Β1 για τα οχήµατα αυτά που
απουσιάζει από τον Ελληνικό ΚΟΚ, ενώ εφαρµόζεται στον αντίστοιχο ΚΟΚ
πολλών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέσπιση αυστηρότερων
προϋποθέσεων ενοικίασης µοτοσυκλετών και οχηµάτων τρίτροχων και
τετράτροχων (γουρούνες) στις τουριστικές περιοχές.
II.4 Άµεση παρέµβαση της πολιτείας για την απαγόρευση της κυκλοφορίας στις
τουριστικές περιοχές και στο οδικό δίκτυο ενός νέου τύπου οχήµατος του µπιτς –
µπάγκι (beach buggy), το οποίο έχει αρχίσει να εµφανίζεται και επεκτείνεται η
χρήση του στις τουριστικές περιοχές. Το φαινόµενο της ασυδοσίας και της
δυσµενούς επιβάρυνσης της περιοχής του ∆ήµου µας, από την ανεξέλεγκτη
χρήση και κυκλοφορία των τρίτροχων και τετράτροχων δεν πρέπει να
επαναληφθεί.
III.1 ∆ιαπιστώνει, ότι το πρόβληµα µε την κυκλοφορία των τρίτροχων και
τετράτροχων οχηµάτων (γουρούνες) προέκυψε αφ’ ενός από την εσφαλµένη
εφαρµογή της νοµοθεσίας για την αδειοδότηση των καταστηµάτων εκµισθώσεως
µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων και αφ’ ετέρου από την αλόγιστη έγκριση
εκµίσθωσης µεγάλου αριθµού τρίτροχων και τετράτροχων µοτοποδηλάτων, στα
διοικητικά όρια του ∆ήµου µας, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται µία εκρηκτική
και επικίνδυνη κατάσταση σε βάρος των χρηστών, των κατοίκων και των
επισκεπτών που χρησιµοποιούν τις οδούς και τα πεζοδρόµια του ∆ήµου µας.
Συγκεκριµένα το πρόβληµα που δηµιουργείται συνίστανται:
1) Στον ιδιαίτερα µεγάλο αριθµό των τρίτροχων και τετράτροχων
µοτοποδηλάτων που εκµισθώνονται σε αλλοδαπούς επισκέπτες και
κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο του ∆ήµου µας.
2) Στο υπάρχον, κακό οδικό δίκτυο και τα προβληµατικά γεωµετρικά
χαρακτηριστικά των δρόµων του ∆ήµου µας.
3) Στην ανυπαρξία σχεδίου πόλης και πολεοδοµικών ρυθµίσεων στις
περισσότερες περιοχές τους ∆ήµου µας.
4) Στην µη διάνοιξη των προβλεπόµενων δρόµων των σχεδίων πόλεως στις
περιοχές όπου υπάρχει (στον οικισµό Σταλίδας και την πόλη του Λιµένος
Χερσονήσου).
5) Στην εκµίσθωση των οχηµάτων αυτών σε νεαρούς κυρίως αλλοδαπούς
οδηγούς, οι περισσότεροι των οποίων στερούνται διπλώµατος και οδηγικής
εµπειρίας για τα οχήµατα αυτά, οι οποίοι οδηγούν συχνά υπό την επήρεια
οινοπνεύµατος, χρησιµοποιούν τα οχήµατα αυτά χάριν παιδειάς, (νύκτα –
µέρα), συναγωνίζονται καθ’ οµάδες και διεξάγουν αυτοσχέδιους αγώνες.
∆ηµιουργούν υπερβολικούς θορύβους, σκορπίζουν τον πανικό στους
διερχόµενους, καταστρατηγούν τις διατάξεις του ΚΟΚ και διαταράσσουν την
ασφάλεια των συγκοινωνιών.
6) Καταλαµβάνουν ανεξέλεγκτα και παράνοµα τα πεζοδρόµια και τους
ελάχιστους και προβληµατικούς δρόµους. Σταθµεύουν τα οχήµατα έξω από τα
ξενοδοχεία που διαµένουν και γύρω από τα καταστήµατα υγειονοµικού
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ενδιαφέροντος που συναθροίζονται (µπαρ, καφετέριες κλπ) και στραγγαλίζουν
την κυκλοφορία.
7) Στον ιδιαίτερα µεγάλο αριθµό κυκλοφορούντων πεζών στους δρόµους και
στους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους στις τουριστικές περιοχές του ∆ήµου
µας.
Καθηµερινά τίθεται σε κίνδυνο η ασφαλής κυκλοφορία των κατοίκων και των
παραθεριστών του ∆ήµου µας αλλά και των οχηµάτων µε τη διατάραξη βασικών
στοιχείων του ζωτικού χώρου (των δρόµων και των πεζοδροµίων), που
αλλοιώνουν, καθιστούν αδύνατη και κατ’ ουσία καταργούν τη χρήση του, για
τους κατοίκους και τους επισκέπτες, στερώντας την ασφαλή κυκλοφορία και την
απόλαυση των δρόµων και των πεζοδροµίων. Η φέρουσα ικανότητα της
περιοχής (οι φυσικοί πόροι, οι υποδοµές κλπ) έχει ξεπεραστεί και έχει
ανατραπεί, µε την συγκέντρωση και την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων
σε περιορισµένο χώρο και η ανεξέλεγκτη κυκλοφορία των παραπάνω οχηµάτων
έχει ζηµιογόνες παρενέργειες και προξενεί σοβαρά προβλήµατα στο φυσικό και
το ανθρωπογενές περιβάλλον.
III.2 Για την αντιµετώπιση της παραπάνω έκνοµης κατάστασης, που πλήττει το
δηµόσιο συµφέρον και σε συνέχεια των 2948/20-6-2012 και 3182/24-6-2011
εγγράφων της περιφερειακής ∆/νσης Τουρισµού Κρήτης και επιπροσθέτως,
επειδή έχει παρέλθει αρκετός χρόνος από την ηµεροµηνία έκδοσης των
βεβαιώσεων από τη ∆ηµοτική Αρχή για τη χορήγηση Ειδικών Σηµάτων
Λειτουργίας από τον ΕΟΤ στις επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσυκλετών άνω των
50 κ.ε., µε αποτέλεσµα και συνέπεια την τροποποίηση και αλλαγή των
πραγµατικών καταστάσεων και συνθηκών αναφορικά µε τις υποδοµές και την εν
γένει φέρουσα ικανότητα της περιοχής του ∆ήµου, υιοθετούνται τα παρακάτω:
α. Ανακαλούνται όλες οι βεβαιώσεις (28) που έχει χορηγήσει διαχρονικά η
∆ηµοτική Αρχή µε τις οποίες εκφράζεται η σύµφωνη γνώµη αυτής για τη
χορήγηση από τον ΕΟΤ των Ειδικών Σηµάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) για τις
28 επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσυκλετών άνω των 50 κ.ε. που
αποτυπώνονται στην κατάσταση που συνοδεύει το αριθ. 2948/20-6-2012
έγγραφο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισµού Κρήτης και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του.
β. Τίθενται συγκεκριµένοι όροι και προϋποθέσεις για τις λειτουργούσες
επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων – µοτοσυκλετών άνω
των 50 κ.ε. και γι’ αυτές που στο µέλλον πρόκειται να εγκατασταθούν στα όρια
του δήµου και συγκεκριµένα:
(αα) Κανένα νοµικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο (ή συγγενείς του εξ
αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι 1ου βαθµού) δεν µπορούν να διαθέτουν πέραν
των δύο (2) αδειών εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων –
µοτοσυκλετών άνω των 50 κ.ε. στα όρια κάθε δηµοτικής ενότητας του
∆ήµου και τριών (3) αδειών εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων –
µοτοσυκλετών άνω των 50 κ.ε. στο σύνολο της επικράτειας του ∆ήµου.
(ββ) Ο ανώτατος επιτρεπόµενος αριθµός οχηµάτων που µπορούν να
εκµισθώνονται στα όρια του ∆ήµου είναι:
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• Τετρακόσια είκοσι (420) οχήµατα τρίτροχα ή τετράτροχα κάτω των
50cc και ειδικότερα :
o ∆ηµοτική ενότητα Μαλίων : εκατόν εξήντα (160) οχήµατα
o ∆ηµοτική ενότητα Χερσονήσου : εκατόν εξήντα (160) οχήµατα
o ∆ηµοτική ενότητα Γουβών : ογδόντα (80) οχήµατα
o ∆ηµοτική ενότητα Επισκοπής : είκοσι (20) οχήµατα
(γγ) Σε κάθε επιχείρηση εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων
θα χορηγείται άδεια κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) µοτοποδήλατα ή είκοσι
(20) ποδήλατα ή είκοσι (20) µοτοποδήλατα και ποδήλατα σύνολο και
τέσσερα (4) τρίτροχα ή τέσσερα (4) τετράτροχα ή τέσσερα (4) τρίτροχα και
τετράτροχα σύνολο. Στους παραδοσιακούς οικισµούς Κουτουλουφαρίου,
Πισκοπιανού και Χερσονήσου της ∆.Ε Χερσονήσου, χορηγούνται άδειες
ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων &
ποδηλάτων µε ανώτατο αριθµό είκοσι (20) µοτοποδήλατα & ποδήλατα.
Στους εν λόγω οικισµούς δεν χορηγείται άδεια εκµίσθωσης για τρίτροχα
και τετράτροχα οχήµατα.
(δδ) Ο ανώτατος αριθµός τριτρόχων και τετρατρόχων οχηµάτων µε
κυβισµό µεγαλύτερο των 50cc, που µπορούν να εκµισθώνονται και να
κυκλοφορούν στα όρια του ∆ήµου είναι διακόσια (220) οχήµατα:
o ∆ηµοτική ενότητα Μαλίων : ογδόντα (80) οχήµατα
o ∆ηµοτική ενότητα Χερσονήσου : ογδόντα (80) οχήµατα
o ∆ηµοτική ενότητα Γουβών : σαράντα (40) οχήµατα
o ∆ηµοτική ενότητα Επισκοπής : είκοσι (20) οχήµατα
(εε) Η σύµφωνη γνώµη του ∆ήµου Χερσονήσου για την εγκατάσταση
επιχειρήσεων εκµίσθωσης µοτοσυκλετών άνω των 50cc σε συγκεκριµένο χώρο
καθώς και για τον ανώτατο επιτρεπόµενο αριθµό εκµισθούµενων από την
επιχείρηση µοτοσυκλετών, τρικύκλων και τετρακύκλων οχηµάτων (κατά το
άρθρο 3 § 1στ της ΚΥΑ 1659γ/2012 (ΦΕΚ 2189/ΤΒ’/31-12-2010), θα
χορηγείται µόνο µε την εξασφάλιση των παρακάτω προϋποθέσεων:
• Προσκόµιση από τον (την) ενδιαφερόµενο(η):
1. Βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας της Πολεοδοµίας, ότι ο χώρος της
γραφειακής εγκατάστασης είναι χώρος κύριας χρήσης προοριζόµενος για
κατάστηµα.
2. Σχεδιάγραµµα κάτοψης του χώρου του καταστήµατος σε δύο
αντίτυπα, συνταγµένο από σχεδιαστή και υπό κλίµακα 1:50, στο οποίο θα
απεικονίζονται οι χώροι του καταστήµατος και προσδιορισµός του κάθε
χώρου µε ακριβείς διαστάσεις. Επίσης θα αποτυπώνονται σε αυτό οι
τυχόν υπαίθριοι ιδιωτικοί ή κοινόχρηστοι χώροι του καταστήµατος.
• Ο αριθµός των µοτοσυκλετών που εκµισθώνει ο ιδιοκτήτης είναι
είκοσι (20) κατά ανώτατο όριο.
• Ο αριθµός των τριτρόχων και τετρατρόχων οχηµάτων άνω των 50cc
(γουρούνες) που εκµισθώνει ο ιδιοκτήτης είναι τέσσερα (4) κατά
ανώτατο όριο. Στους παραδοσιακούς οικισµούς Κουτουλουφαρίου,
Πισκοπιανού και Χερσονήσου της ∆.Ε Χερσονήσου, δεν επιτρέπεται η
τοποθέτηση και εκµίσθωση τριτρόχων και τετρατρόχων οχηµάτων
άνω των 50cc από τον ιδιοκτήτη.
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• Ενοικιάζονται µοτοσυκλέτες µόνο σε όσους έχουν δίπλωµα ικανότητας
οδηγού.
• Απαγορεύονται γενικά οι τύπου moto cross µοτοσυκλέτες.
• Ο κυβισµός των µοτοσυκλετών να είναι κατά ανώτατο όριο µέχρι
διακόσια πενήντα κυβικών εκατοστών (250cc).
• Οι προς ενοικίαση µοτοσυκλέτες, τρίτροχα ή τετράτροχα οχήµατα να
βρίσκονται σε στεγασµένους χώρους και όχι σε πεζοδρόµια ή σε
κοινόχρηστους χώρους.
• Η ενοικίαση και κυκλοφορία των µοτοσυκλετών, τριτρόχων ή
τετρατρόχων άνω των 50cc επιτρέπεται µόνο από τις επτά (07:00) το
πρωί, µέχρι τις οκτώ και τριάντα (20:30) το βράδυ. Τις υπόλοιπες
ώρες απαγορεύεται αυστηρά η ενοικίαση και η κυκλοφορία αυτών.
IV. Άµεση συγκρότηση κλιµακίου από τους υπαλλήλους της Περιφερειακής
Υπηρεσίας Τουρισµού Κρήτης, του ∆ήµου Χερσονήσου και της Ελληνικής
Αστυνοµίας, για την επιτόπια καταγραφή όλων των επιχειρήσεων που
λειτουργούν στα διοικητικά όρια του ∆ήµου και εκµισθώνουν
µοτοποδήλατα, ποδήλατα, µοτοσυκλέτες και τρίτροχα, τετράτροχα οχήµατα
(κάτω και άνω των 50cc).
V. Ορισµός από τους Ειρηνοδίκες και Πταισµατοδίκες δικασίµων για τους
θερινούς µήνες, στο ∆ήµο Χερσονήσου, για την εκδίκαση κατά την
αυτόφωρη διαδικασία των πταισµατικών παραβάσεων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 409-416 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας (ΚΠ∆).
VI. Κατάθεση αίτησης, από την νοµική υπηρεσία του ∆ήµου, στο αρµόδιο
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο ή Εφετείο για την ανάκληση της αναστολής
σφράγισης που έχουν χορηγήσει τα εν λόγω δικαστήρια, στο πλαίσιο
άσκησης προσφυγής από τις επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων και
ποδηλάτων - µοτοσυκλετών άνω των 50cc, επειδή έχουν παραβιάσει τους
όρους της αναστολής, µετά από σχετική διαπίστωση της αστυνοµικής
αρχής. Οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις είχαν σφραγιστεί µε αποφάσεις του
∆ηµοτικού Συµβουλίου το 2011, επειδή είχαν παραβιάσει τους όρους της
άδειας που τους είχε χορηγηθεί.
VII. Η αρµόδια ∆ιεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας Κρήτης να µην
προβαίνει στην ταξινόµηση των οχηµάτων, µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων
ή µοτοσυκλετών άνω των 50 κ.ε. ή τρίτροχων ή τετράτροχων οχηµάτων
κάτω και άνω των 50 κ.ε. αν ο ενδιαφερόµενος δεν έχει εξασφαλίσει από το
∆ήµο προέγκριση αδείας και µε την υποχρέωση να την προσκοµίζει.
VIII. Να επανέλθει η διάταξη του άρθρου 34 παρ. 11 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α’
57/23.3.1999) “κύρωση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας” στην αρχική της
µορφή και όχι όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 3534/2007
(“11. Ως παραβάτης των διατάξεων που ρυθµίζουν τη στάθµευση θεωρείται
ο οδηγός του οχήµατος που καταλαµβάνεται επ΄ αυτοφώρω και σε
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περίπτωση απουσίας του οδηγού, ο κάτοχος αυτού. Εάν το όχηµα ανήκει σε
επιχείρηση ενοικιάσεως και είναι µισθωµένο, ως παραβάτης λογίζεται ο
µισθωτής που προκύπτει από το µισθωτήριο συµβόλαιο.”).


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 304/2012

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
Χειρακάκης Γεώργιος
Μακράκης Γεώργιος
Ανυφαντάκης Εµµανουήλ
Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος
Ζερβάκη Ιωάννα
Βασιλάκης Μιχαήλ
∆ιαµαντάκης Εµµανουήλ
Σταυρουλάκης Νικόλαος
Ζαχαριουδάκης Ιωάννης
Βουράκης Ιωάννης
Σέγκος Ιωάννης
Μπαγουράκης Γεώργιος
Φανουράκης Ζαχαρίας
Αργυράκης Νικόλαος
Μπελιβάνης Νικόλαος
Χατζάκης Ευάγγελος
Καλαϊτζάκης Εµµανουήλ
Λουλουδάκης Απόστολος,
Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία
Μουντράκης Ιωάννης
Χατζηπαναγιώτης Αντώνιος

Η Γραµµατέας
Μανουσάκη Ελένη
Γούρνες
Ακριβές απόσπασµα
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

∆ανελάκης Γεώργιος
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