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ΑΔΑ: ΨΒΔΤΩΗΜ-3Η5

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµ. Απόφασης 469/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 23/09-12-2014 της τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Θέµα: «Περί έγκρισης της υπ΄ αριθµ. 77/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
µε θέµα: «Παράταση ή µη χρόνου προσαρµογής στο νέο εξωτερικό χρωµατισµό των ταξί»

1.
Στις Γούρνες, σήµερα την 9η του µηνός ∆εκεµβρίου, του έτους 2014,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική
δηµόσια συνεδρίαση στην έδρα του ∆ήµου (στην αίθουσα συνεδρίων του ∆.Ε.Κ.Κ.),
ύστερα από τη µε αριθµό πρωτ.31768/04.12.2014 πρόσκληση του Προέδρου που
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
2.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα
τριάντα τρία (33) µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τους δέκα (10) Προέδρους
/Εκπροσώπους των ∆ηµοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων, ήταν:
α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
(1) Παρόντες
α Χρηστάκης Ιωάννης, Πρόεδρος ∆.Σ.

ιζ

Παπουτσάκης Γεώργιος, Γραµµατέας ∆.Σ.

β Πλευράκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος

ιη

Παρλαµάς Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ.

γ Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος Αντιδήµαρχος

ιθ

Ασπετάκης Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ.

δ Λουλουδάκης Απόστολος Αντιδήµαρχος

κ

Μηλάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ.

ε Κατσαµποξάκης Σπυρίδων, Αντιδήµαρχος

κα

Σέγκος Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ.

στ Πετράκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος

κβ

Χειρακάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ.

ζ Μουντράκης Ευθύµιος, Αντιδήµαρχος

κγ

∆ανελάκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ.

η Σταυρουλάκης Νικόλαος,Μέλος ∆.Σ.

κδ

Μπάτσης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ.

θ Φραγκιαδάκης Βαρδής, Μέλος ∆.Σ.

κε

Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ.

ι Αργυράκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ.

κστ

Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ.

ια Βασιλείου Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ.

κζ

Σµυρνάκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ

ιβ Κουλούρας Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ.

κη

Γαράκη Μαρία, Μέλος ∆.Σ.

ιγ Ρουσάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ.

κθ

Χαλκιαδάκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ.

ιδ Καλαϊτζάκης Αθανάσιος, Μέλος ∆.Σ.

λ

Μπιτζαράκης Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ.

ιε Τσαντηράκης Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ.

λα

Παρθενιώτης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ.

ιστ Λαµπρινός Νικηφόρος, Μέλος ∆.Σ
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(2) Απόντες
α Φιλππάκης Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ.

β

Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ.

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ.
31768/04.12.2014 πρόσκληση του Προέδρου.
β. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(1) Παρόντες
α. Κουφαλιτάκης Γεώργιος
∆ηµοτικής Κοινότητας Γουβών
β. Τσιχλή Αικατερίνη
∆ηµοτικής Κοινότητας Λ. Χερσονήσου
γ Λαπίδης Θεόδωρος
∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων
δ Φουκαράκης Νικόλαος
∆ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου
ε. Κόµης Γεράσιµος
Τοπικής Κοινότητας Ποταµιών
(2) Απόντες
α. Περβολαράκης Εµµανουήλ
∆ηµοτικής Κοινότητας Ανώπολης
β. Μπορµπουδάκη ∆έσποινα
Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής
γ. Στειακάκης Ιωάννης
Τοπικής Κοινότητας Γαλίφας
δ. Βραχασωτάκης Κωνσταντίνος
Τοπικής Κοινότητας Καιν. Χωριού
ε. Αργυράκης Κωνσταντίνος
Τοπικής Κοινότητας Κρασίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ.
31768/04.12.2014 πρόσκληση του Προέδρου.
3.
Ο ∆ήµαρχος κ. Μαστοράκης Ιωάννης προσκλήθηκε νόµιµα και παρίσταται στη
συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η κ. Ελένη Ορ. Μανουσάκη, υπάλληλος του
∆ήµου, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικών, για την τήρηση των πρακτικών. Ο υπάλληλος του τµήµατος
Τµήµα Περιβάλλοντος και Αγροτικής Παραγωγής κ.Χρονάκης Γεώργιος, κλάδου ΠΕ9
Γεωπόνων, παραβρέθηκε για διευκρινήσεις στο 26ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
4.
Κατά τη συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθαν οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Μηλάκης Ιωάννης, Ασπετάκης Αντώνιος.
Αποχώρησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: Μπάτσης ∆ηµήτριος πριν τη λήψη απόφασης για το
2ο θέµα, Λουλουδάκης Απόστολος πριν τη λήψη απόφασης για το 7ο θέµα, Χαλκιαδάκης
Γεώργιος µετά τη λήψη απόφασης για το 12ο θέµα, Μηλάκης Ιωάννης πριν τη λήψη απόφασης
για το 17ο θέµα, Σέγκος Ιωάννης πριν τη λήψη απόφασης για το 19ο θέµα, Σµυρνάκης Νικόλαος
πριν από τη λήψη απόφασης για το 23ο θέµα, Σταυρουλάκης Νικόλαος µετά τη λήψη απόφασης
για το 25ο θέµα, ∆ανελάκης Γεώργιος πριν τη λήψη απόφασης για το 26ο θέµα, Ανυφαντάκης
Εµµανουήλ µετά τη λήψη απόφασης για το 26ο θέµα, Παρλαµάς Κωνσταντίνος πριν τη λήψη
απόφασης για το 28ο θέµα, της ηµερήσιας διάταξης.
Αποχώρησαν οι Πρόεδροι: Τσιχλή Αικατερίνη – ∆ηµοτικής Κοινότητας Λ.Χερσονήσου, µετά
τη λήψη απόφασης του 12ου θέµατος,Κουφαλιτάκης Γεώργιος-∆ηµοτικής Κοινότητας Γουβών
µετά τη λήψη απόφασης του 26ου θέµατος, Λαπίδης Θεόδωρος – ∆ηµοτικής Κοινότητας
Μαλίων µετά τη λήψη απόφασης του 26ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
5.
Κατά παρέκκλιση το 26ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε µετά το 2ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
6.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο τριάντα τριών (33) µελών
ήταν παρόντα είκοσι εννέα (29) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και το εκτός ηµερήσιας διάταξης:
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Θέµα 8ο : «Περί έγκρισης της υπ΄ αριθµ. 77/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε
θέµα: «Παράταση ή µη χρόνου προσαρµογής στο νέο εξωτερικό χρωµατισµό των ταξί»

Αριθµός Απόφασης 469/2014
O Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Πετράκη
Εµµανουήλ, ο οποίος εισηγήθηκε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το Θέµα που αφορά
«Περί έγκρισης της υπ΄ αριθµ. 77/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε
θέµα: «Παράταση ή µη χρόνου προσαρµογής στο νέο εξωτερικό χρωµατισµό των ταξί»
όπως παρακάτω:
{{ Αριθµός Απόφασης : 77 / 2014
Για το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θέτοντας
υπόψη των µελών της την από 12-11-2014 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών είπε τα εξής :
Σχετ:
(α) Η µε αρ. 447/2013 απόφαση του ∆.Σ.
(β) Η µε αρ. 116/2014 απόφαση του ∆.Σ.
(γ) Η µε αρ. πρωτ: 28249/23-10-2014 αίτηση του επαγγελµατικού Σωµατείου «Ο ΙΚΑΡΟΣ»
Με την (α) σχετική απόφαση, το ∆.Σ. προχώρησε στην έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης σύµφωνα
µε το άρθρο 79 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) µε την οποία καθορίστηκε ως
εξωτερικός χρωµατισµός των ταξί που έχουν έδρα το ∆ήµο Χερσονήσου το λευκό χρώµα ενώ παράλληλα
ορίστηκε ως χρόνος προσαρµογής των επαγγελµατιών στο νέο χρωµατισµό η 31-03-2014.
Ακολούθως µε την µε αρ. 116/2014 απόφαση, το ∆.Σ. παράτεινε το χρόνο προσαρµογής στο νέο
χρωµατισµό για την 31-12-2014, µε το αιτιολογικό της οικονοµικής δυσχέρειας του κλάδου δίνοντάς τους
ταυτόχρονα τη δυνατότητα να εκµεταλλευτούν την τουριστική σεζόν που µόλις ολοκληρώθηκε .
Στο διάστηµα που µεσολάβησε από τη λήψη της (α) σχετικής απόφασης και έως σήµερα πολλοί εκ των
ιδιοκτητών προχώρησαν στην αλλαγή του χρώµατος των οχηµάτων τους µε συνέπεια να κυκλοφορούν
νοµίµως επαγγελµατικά οχήµατα δύο χρωµατισµών. (λευκό και ο γκρι µε πορτοκαλί λωρίδα).
Με το (γ) σχετικό έγγραφο των επαγγελµατιών του κλάδου προτείνεται η τροποποίηση της 116/2014
απόφασης του ∆.Σ. όσον αφορά το χρόνο προσαρµογής και να οριστεί ως καταληκτική ηµεροµηνία
προσαρµογής η 31-12-2015, επικαλούµενοι εκ νέου τη δυσχερή οικονοµική κατάσταση που βρίσκεται ο
κλάδος.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και το γεγονός ότι η αιτούµενη παράταση, αποτελεί τροποποίηση της
ισχύουσας τοπικής κανονιστικής απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του ∆ηµοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) και σε συνδυασµό µε το άρθρο 73 του Ν.3852/2010, για την
τροποποίησή της απαιτείται εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας στο ∆.Σ., παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε
στο ∆.Σ. σχετικά µε:
Την τροποποίηση ή όχι της παρ.5 της µε αρ. 447/2013 τοπικής κανονιστικής απόφασης, όπως αυτή
τροποποιήθηκε µε την 116/2014 (ως προς το χρόνο προσαρµογής στο νέο χρωµατισµό) σύµφωνα µε το
άρθρο 79 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) και τη χορήγηση ή όχι της αιτούµενης
παράτασης (έως 31-12-2015) του χρόνου προσαρµογής των ιδιοκτητών ταξί που έχουν έδρα το ∆.
Χερσονήσου στο νέο χρωµατισµό σύµφωνα µε την παρ.26 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010.
Συνηµµένα:
Η µε αρ. πρωτ: 28249/23-10-2014 αίτηση του επαγγελµατικού Σωµατείου «Ο ΙΚΑΡΟΣ»
Έγινε εκτενής διαλογική συζήτηση.
Ακολούθησε ψηφοφορία όπου οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κκ
Μουντράκης Ευθύµιος και Κουλούρας Εµµανουήλ ψήφισαν να δοθεί παράταση προσαρµογής στον νέο
εξωτερικό χρωµατισµό των ταξί έως 31-3-2015.
Τα υπόλοιπα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ψήφισαν να µη δοθεί άλλη παράταση αφού έχει ήδη
δοθεί παράταση ενός έτους δηλ. µέχρι 31-12-2014.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
αποφασίσουν σχετικά.

κάλεσε τα µέλη της για να

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της την από 12-11-2014 εισήγηση της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, την αρίθµ. Πρωτ. 28249/23-10-2014 αίτηση του σωµατείου ιδιοκτητών ταξί
ΙΚΑΡΟΣ, τις αρίθµ. 58/2013 και 16/2014 προηγούµενες αποφάσεις της, τις διατάξεις του άρθρου 73 του
Ν. 3852/2010, τα συνηµµένα δικαιολογητικά και µετά από διαλογική συζήτηση,
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία :
1. Να µη δοθεί παράταση του χρόνου προσαρµογής στο νέο εξωτερικό χρωµατισµό των ταξί µέχρι
31-12-2015.
• Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και µέλη της Επιτροπής Ποιότητας ζωής Μουντράκης Ευθύµιος και
Κουλούρας Εµµανουήλ ψήφισαν να δοθεί παράταση προσαρµογής στον νέο εξωτερικό χρωµατισµό των
ταξί έως 31-3-2015.
• Τα υπόλοιπα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ψήφισαν να µη δοθεί άλλη παράταση αφού έχει
ήδη δοθεί παράταση ενός έτους δηλ. µέχρι 31-12-2014.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 77 / 2014.

}}

7.
Ακολούθως ο Πρόεδρος, αφού έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και την µε αρ. πρωτ: 32051/9-12-2014 αίτηση του επαγγελµατικού Σωµατείου «Ο
ΙΚΑΡΟΣ» µε την οποία ζητά την παράταση της αλλαγής του χρώµατος µέχρι την 30/04/2014
λόγω της δύσκολης οικονοµικής κατάστασης των µελών του, ζήτησε από τα µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Ο δήµαρχος λαµβάνοντας υπόψη την µε αρ. πρωτ: 32051/9-12-2014 αίτηση του
επαγγελµατικού Σωµατείου «Ο ΙΚΑΡΟΣ» µε την οποία ζητά την παράταση της αλλαγής του
χρώµατος µέχρι την 30/04/2014 λόγω της δύσκολης οικονοµικής κατάστασης των µελών του,
εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την παράταση του χρόνου προσαρµογής στο νέο
εξωτερικό χρωµατισµό των ταξί µέχρι 31-03-2015.
8.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του θέµατος, τις
µε αρ. 447/2013, 116/2014 αποφάσεις του ∆.Σ, τις µε αρ. πρωτ: 28249/23-10-2014, 32051/912-2014 αιτήσεις του επαγγελµατικού Σωµατείου «Ο ΙΚΑΡΟΣ», τις σχετικές διατάξεις του
∆ΚΚ (Ν.3463/2006) και της παρ.26 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 και µετά από διαλογική
συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά Πλειοψηφία
Την παράταση του χρόνου προσαρµογής των ιδιοκτητών ταξί που έχουν έδρα το ∆ήµο
Χερσονήσου στο νέο χρωµατισµό µέχρι 31-03-2015.
Κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης µειοψήφησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.
Ασπετάκης Αντώνιος, Καλαϊτζάκης Αθανάσιος και Πετράκης Εµµανουήλ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 469/2014
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆-Τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(ακολουθούνοιυπογραφέςτωνπαρόντων)
Η Γραµµατέας

Ελένη Ορ.Μανουσάκη
Γούρνες
Ακριβές απόσπασµα
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Χρηστάκης Ιωάννης
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