: 7-04
Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆Digitally
Ι Α ∆ Ιsigned
Κ ΤbyΥ O
INFORMATICS INFORMATICS
AGENCY
DEVELOPMEN DEVELOPMENT
Date: 2014.08.04 14:19:45
EEST
T AGENCY
Reason:
Location: Athens

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

Αριθµ. Απόφασης 244/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 9/17-06-2014 της τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Θέµα: Γνωµοδότηση για τον ορισµό ανώτατου ποσοστού τρίκυκλων και
τετράκυκλων οχηµάτων επί της συνολικής δυναµικότητας των επιχειρήσεων
εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω του 50 κυβικών εκατοστών άνευ οδηγού, στην
περιφέρεια του ∆ήµου Χερσονήσου.
Στις Γούρνες σήµερα την 17η Ιουνίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:30 το
∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα του ∆ήµου (στην
αίθουσα συνεδρίων του ∆.Ε.Κ.Κ.), ύστερα από τη µε αρ.πρωτ.15890/13-06-2014
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, τον ένα (1) Πρόεδρο ∆ηµοτικής Κοινότητας
και τους τέσσερις (4) Προέδρους Τοπικών Συµβουλίων Νέων, ήταν:
Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Παρόντες
1 ∆ανελάκης Γεώργιος, Πρόεδρος
12 Σέγκος Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ.
2 ∆ιαµαντάκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος
13 Φανουράκης Ζαχαρίας, Μέλος ∆.Σ.
3 Σταυρουλάκης Νικόλαος, Αντιδήµαρχος
14 Αργυράκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ.
4 Μαστοράκης Ιωάννης, Αντιδήµαρχος
15 Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Αντιπρόεδρος
∆∆.Σ.
5 Κατσαµποξάκης Σπυρίδων, Αντιδήµαρχος 16 Χατζάκης Ευάγγελος, Μέλος ∆.Σ.
6 Μακράκης Γεώργιος, Αντιδήµαρχος
17 Καλαϊτζάκης Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ.
7 Ζερβάκη Ιωάννα, Μέλος ∆.Σ.
18 Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία, Μέλος ∆.Σ.
8 Βασιλάκης Μιχαήλ, Μέλος ∆.Σ.
19 Λουλουδάκης Απόστολος, Μέλος ∆.Σ.
9 Πλευράκης Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ.
20 Μουντράκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ.
10 Φιλιππάκης Κων/νος, Μέλος ∆.Σ.
21 Χατζηπαναγιώτης Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ.
11 Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ
Απόντες
1 Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ.
4 Κασαπάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ.
2 Χειρακάκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ
5 Λουράκη-Ψοφογιαννάκη ΜαρίαΓραµµατέας ∆.Σ.
3 Βουράκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ.
6 Μπελιβάνης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ.
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Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ. 15890/13-062014 πρόσκληση του Προέδρου.
Β. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Παρόντες
Κανείς
Απόντες
1. Στιβακτάκης Ιωάννης
∆ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου
Γ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ
Παρόντες
Απόντες
1. Μιχελεκάκης Ιωάννης, Χερσονήσου
2. Κουνενός Αντώνης, Γουβών
3.Κατσούλης Αριστόδηµος, Μαλίων
4.Κτιστάκης Ιωάννης, Επισκοπής
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν
νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ. 15890/13-06-2014
πρόσκληση του Προέδρου.
Ο ∆ήµαρχος κ. Ζαχαρίας ∆οξαστάκης προσκλήθηκε νόµιµα και παρίσταται στη
συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ελένη Ορ.Μανουσάκη, υπάλληλος του
∆ήµου, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικών, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 27 µελών ήταν παρόντα 21
µέλη – ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης καθώς και τα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
Θέµα 2ο: Γνωµοδότηση για τον ορισµό ανώτατου ποσοστού τρίκυκλων και
τετράκυκλων οχηµάτων επί της συνολικής δυναµικότητας των επιχειρήσεων
εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω του 50 κυβικών εκατοστών άνευ οδηγού, στην
περιφέρεια του ∆ήµου Χερσονήσου.
Αριθµός Απόφασης 244/2014
Έχοντας υπόψη:
1. τη διάταξη του άρθρου 93 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων):
«6. Έναν (1) µήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των
νέων δηµοτικών αρχών, το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που
αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης».
2. τη διάταξη του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο
1 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93/2014) «5. Έναν (1) µήνα πριν από τη διενέργεια των
εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών, το δηµοτικό
συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέµατα που αφορούν
υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων».
3. το γεγονός ότι σύµφωνα µε το Ν. 4254/7-4-2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) άρθρο 1
υποπαράγραφος ΣΤ14 παρ. 5α, ο ∆ήµος µας δύναται, εντός τριών (3) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, για λόγους
προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος, της ασφάλειας των τουριστών και των
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τοπικών ιδιαιτεροτήτων, να ορίσει το ανώτατο ποσοστό τρίκυκλων και τετράκυκλων
οχηµάτων, που δύνανται να εκµισθώνονται από τις επιχειρήσεις εκµίσθωσης
µοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού.
εισηγούµαι προς το Σώµα τη λήψη απόφασης για το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης
προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή κυκλοφορία οχηµάτων στην Περιφέρεια του ∆ήµου
Χερσονήσου. Θέτω δε, υπόψη σας την 48/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : « Γνωµοδότηση για τον ορισµό ανώτατου ποσοστού τρίκυκλων και
τετράκυκλων οχηµάτων επί της συνολικής δυναµικότητας των επιχειρήσεων εκµίσθωσης
µοτοσικλετών άνω των 50 κυβικών εκατοστών άνευ οδηγού στην περιφέρεια του ∆ήµου
Χερσονήσου».
Αριθµός Απόφασης : 48 / 2014
Για το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής θέτοντας υπόψη των µελών της την από 13-6-2014 εισήγηση του
τµήµατος αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων είπε τα εξής :
Η συζήτηση του ανωτέρω θέµατος θεωρείται κατεπείγον επειδή σύµφωνα Ν.
4254/7-4-2014 (ΦΕΚ 85/α/2014) άρθρο 1 υποπαράγραφος ΣΤ 14 παρ. 5α, ο ∆ήµος θα
πρέπει να λάβει σχετική απόφαση εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής
του, δηλαδή µέχρι 7/7/2014
O ∆ήµος µας λαµβάνοντας υπόψη το Ν. 4254/7-4-2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014)
άρθρο 1 υποπαράγραφος ΣΤ14 παρ. 5α σύµφωνα µε το οποίο ο ∆ήµος µας, δύναται,
εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, µε αιτιολογηµένη
απόφασή του, για λόγους προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος, της ασφάλειας
των τουριστών και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, να ορίσει το ανώτατο ποσοστό
τρίκυκλων και τετράκυκλων οχηµάτων, που δύνανται να εκµισθώνονται από τις
επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού, τα οποία
διαθέτουν έγκριση τύπου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 48145/2327/8-2-2003
(Β΄1207) Κ.Υ.Α., επί της συνολικής δυναµικότητας της επιχείρησης, το οποίο όµως ως
άνω ποσοστό δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το 20% της συνολικής δυναµικότητας
της επιχείρησης και αφ’ ετέρου την αλόγιστη χορήγηση µεγάλου αριθµού τροχοφόρων
στα όρια του ∆ήµου µας, τα οποία δηµιουργούν µια σύνθετη αρνητική κατάσταση και
επειδή όπως επανειληµµένως διαπιστώθηκε ότι:
Οι κάτοικοι του ∆ήµου µας αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα που συνδέονται µε
την ποιότητα ζωής τους, την ασφάλεια και την προσωπικότητα τους.
Τα τρίκυκλα και τα τετράκυκλα οχήµατα άνω των 50 κ.ε. και µοτοποδήλατα µέχρι
50 κ.ε., άνευ οδηγού, που κυκλοφορούν στη διοικητική περιφέρεια του ∆ήµου µας
δηµιουργούν τεράστια προβλήµατα, τα οποία επιτείνονται από:
1. Το κακό οδικό δίκτυο και τα προβληµατικά γεωµετρικά χαρακτηριστικά των
δηµόσιων και δηµοτικών δρόµων, την έλλειψη σχεδίων πόλης ή οι αδιάνοικτοι
δρόµοι, όπου υπάρχουν σχέδια πόλης.
2. Την επικίνδυνη οδήγηση των παραπάνω οχηµάτων, κυρίως από νεαρούς
οδηγούς, συχνά µεθυσµένους και χωρίς δίπλωµα, χάριν παιδιάς (νύχτα –
ηµέρα), µεταφορές µεταξύ τους σαν ταξί.
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3. Την ανυπαρξία χώρων στάθµευσης στα ξενοδοχεία και την ανεξέλεγκτη και
παράνοµη στάθµευση τους στους ελάχιστους και προβληµατικούς δρόµους.
4. 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 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, πολύπλευρης και
πολύχρονης κατάστασης, ζητούν από τις αρµόδιες αρχές τη λήψη δραστικών µέτρων, για
την επίλυση των προβληµάτων που έχουν δηµιουργηθεί και προς την κατεύθυνση της
δραστικής αντιµετώπισης των παραπάνω προβληµάτων, που επηρεάζουν το αίσθηµα
ασφάλειας των πολιτών, αποφασίστηκε η έκδοση κανονιστικής απόφασης µε την οποία
να ορίζεται το ανώτατο ποσοστό τρίκυκλων και τετράκυκλων οχηµάτων, που
δύνανται να εκµισθώνονται από τις επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω των
50 κ.ε. άνευ οδηγού, τα οποία διαθέτουν έγκριση τύπου σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην 48145/2327/8-2-2003 (Β΄1207) Κ.Υ.Α., και προς το σκοπό αυτό παρέπεµψε το θέµα
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου, ως αρµόδιο όργανο, προκειµένου αυτή να
επεξεργαστεί το θέµα, να καταρτίσει σχέδιο κανονιστικής απόφασης και να εισηγηθεί το
θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη απόφασης.
Ενόψει των παραπάνω και επειδή, η συγκέντρωση και ανάπτυξη τουριστικών
δραστηριοτήτων σε περιορισµένο χώρο, προξενεί σοβαρά προβλήµατα στο φυσικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον. Καταγράφονται ζηµιογόνες επενέργειες στο περιβάλλον και
για τον λόγο ότι 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.
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Για όλους τους παραπάνω λόγους και για την προστασία των ∆ηµοτών µας και
έχοντας υπόψη επιπρόσθετα τα εξής:
 Τον νόµο 4254/7-4-2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) άρθρο 1 υποπαράγραφος ΣΤ14
παρ. 5α σύµφωνα µε τον οποίο δύναται, εντός τριών (3) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ο ∆ήµος µας µε αιτιολογηµένη
απόφασή του, για λόγους προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος, της
ασφάλειας των τουριστών και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, να ορίσει το
ανώτατο ποσοστό τρίκυκλων και τετράκυκλων οχηµάτων, που δύνανται
να εκµισθώνονται από τις επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω
των 50 κ.ε. άνευ οδηγού, τα οποία διαθέτουν έγκριση τύπου σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην 48145/2327/8-2-2003 (Β΄1207) Κ.Υ.Α., επί της
συνολικής δυναµικότητας της επιχείρησης, το οποίο όµως ως άνω
ποσοστό δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το 20% της συνολικής
δυναµικότητας της επιχείρησης
 το έγγραφό του ∆ήµου Χερσονήσου, µε αρ. πρωτ. 14622/29-5-2014 µας, µε το
οποίο ζητήθηκε διαβούλευση από διάφορους φορείς της διοικητικής
περιφέρειας του ∆ήµου µας (π.χ. Συλλόγους επιχειρήσεων µοτοποδηλάτων
µοτοσικλέτων και αυτοκινήτων ), για την λήψη κανονιστικής απόφασης µε την
οποία να ορίζεται το ανώτατο ποσοστό τρίκυκλων και τετράκυκλων
οχηµάτων, που δύνανται να εκµισθώνονται από τις επιχειρήσεις
εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού, τα οποία
διαθέτουν έγκριση τύπου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 48145/2327/8-22003 (Β΄1207) Κ.Υ.Α., επί της συνολικής δυναµικότητας της επιχείρησης
και στο οποίο ο ∆ήµο µας δεν έλαβε απόψεις από κανένα αποστελλόµενο
φορέα
Εισηγούµαστε τα κάτωθι
Το ανώτατο ποσοστό τρίκυκλων και τετράκυκλων, που δύνανται να
εκµισθώνονται από τις επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ
οδηγού, τα οποία διαθέτουν έγκριση τύπου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
48145/2327/8-2-2003 (Β΄1207) Κ.Υ.Α., , δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 20% της
συνολικής δυναµικότητας της επιχείρησης
Η παρούσα ισχύει για όλη την Περιφέρεια του ∆ήµου Χερσονήσου, από της νοµίµου
δηµοσίευσης της η δε εφαρµογή της ανατίθεται στην Περιφερειακή ∆/νση Τουρισµού
Κρήτης καθώς και στα αρµόδια Αστυνοµικά Τµήµατα της περιοχής µας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κάλεσε τα µέλη της να
αποφασίσουν σχετικά.
H Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της :
1. την από 13-6-2014 εισήγηση του τµήµατος αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών
δραστηριοτήτων
2. Τις διατάξεις του Ν. 4254/7-4-2014.
3. Την ΚΥΑ 48145/2327/8-2-2003 (Β΄1207) Κ.Υ.Α.
4. Το µε αρ. πρωτ: 14622/29-5-2014 έγγραφό µας
5. τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, και µετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει οµόφωνα :
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1. Γνωµοδοτεί θετικά για τον ορισµό ανώτατου ποσοστού τρίκυκλων και
τετράκυκλων οχηµάτων επί της συνολικής δυναµικότητας των επιχειρήσεων
εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω των 50 κυβικών εκατοστών άνευ οδηγού στην
περιφέρεια του ∆ήµου Χερσονήσου.
2. Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο :
a. Ο ανώτατος αριθµός ποσοστού τρίκυκλων και τετράκυκλων, που δύναται να
εκµισθώνεται από τις επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω των 50
κ.ε. άνευ οδηγού, τα οποία διαθέτουν έγκριση τύπου σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην 48145/2327/8-2-2003 (Β΄1207) Κ.Υ.Α., , δεν επιτρέπεται να
ξεπερνά το 20% της συνολικής δυναµικότητας της επιχείρησης
b. Η παρούσα θα ισχύει για όλη την Περιφέρεια του ∆ήµου Χερσονήσου, από
της νοµίµου δηµοσίευσης της, η δε εφαρµογή της ανατίθεται στην
Περιφερειακή ∆/νση Τουρισµού Κρήτης καθώς και στα αρµόδια Αστυνοµικά
Τµήµατα της περιοχής µας.
3. Παραπέµπουµε το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 48 / 2014.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του θέµατος, έλαβε υπόψη
του την 48/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το Ν. 4254/7-4-2014 (ΦΕΚ
85/Α/2014), τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 και του Ν. 3463/2006 και έπειτα από
διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τον ορισµό ανώτατου ποσοστού τρίκυκλων και τετράκυκλων οχηµάτων επί της
συνολικής δυναµικότητας των επιχειρήσεων εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω των 50
κυβικών εκατοστών άνευ οδηγού στην περιφέρεια του ∆ήµου Χερσονήσου, κατά την
πρόβλεψη του Ν.4254/7-4-2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).
1. Ο ανώτατος αριθµός ποσοστού τρίκυκλων και τετράκυκλων, που δύναται
να εκµισθώνεται από τις επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω των
50 κ.ε. άνευ οδηγού, τα οποία διαθέτουν έγκριση τύπου σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην 48145/2327/8-2-2003 (Β΄1207) Κ.Υ.Α., δεν επιτρέπεται να
ξεπερνά το 20% της συνολικής δυναµικότητας της επιχείρησης (σχετική
απόφαση 304/2012 του ∆.Σ.).
2. Η παρούσα θα ισχύει για όλη την Περιφέρεια του ∆ήµου Χερσονήσου, από
της νοµίµου δηµοσίευσης της, η δε εφαρµογή της ανατίθεται στην
Περιφερειακή ∆/νση Τουρισµού Κρήτης καθώς και στα αρµόδια
Αστυνοµικά Τµήµατα της περιοχής µας.
Η τοπική κανονιστική απόφαση αυτή, θα κοινοποιηθεί στο Αστυνοµικό Τµήµα
Χερσονήσου, στο Αστυνοµικό Τµήµα Περιφέρειας και στην Περιφερειακή ∆/νση
Τουρισµού Κρήτης καθώς επίσης θα σταλεί για δηµοσίευση σε µία ηµερήσια εφηµερίδα
του Ν. Ηρακλείου και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του
∆ήµου.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 244/2014
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆-Τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΟΙ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ
(ακολουθούνοιυπογραφέςτωνπαρόντων)
Η Γραµµατέας
Ελένη Ορ.Μανουσάκη
Γούρνες
Ακριβές απόσπασµα
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

∆ανελάκης Γεώργιος
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