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

Αριθµ. Απόφασης 111/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 4/21-03-2016 της τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Θέµα: «Περί καθορισµού τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για όλες τις ∆ηµοτικές
Ενότητες του ∆ήµου Χερσονήσου. (Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 53/2016)»
1.
Στις Γούρνες, σήµερα την 21η του µηνός Μαρτίου, του έτους 2016, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 13:30 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. 4573/16-03-2016 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, ήταν:

α. Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
(1) Παρόντες
α Χρηστάκης Ιωάννης, Πρόεδρος ∆.Σ.

ιε

Κουλούρας Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ.

β Πλευράκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος

ιστ Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ

γ Μουντράκης Ευθύµιος, Αντιδήµαρχος

ιζ

δ Κατσαµποξάκης Σπυρίδων, Αντιδήµαρχος
ε Πετράκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος

ιη Χειρακάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ
ιθ Βασιλείου Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ.

στ Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος Αντιδήµαρχος

κ

ζ Μηλάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ

κα Ασπετάκης Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ.

η Παρλαµάς Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ

κβ ∆ανελάκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ.

θ Αργυράκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ.

κγ Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ

ι Καλαϊτζάκης Αθανάσιος, Μέλος ∆.Σ.

κδ Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ

ια Παπουτσάκης Γεώργιος, Γραµµατέας ∆.Σ.

κε Γαράκη Μαρία, Μέλος ∆.Σ

ιβ Ρουσάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ

κστ Μπιτζαράκης Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ.

ιγ Τσαντηράκης Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ

κζ Χαλκιαδάκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ.

Φραγκιαδάκης Βαρδής, Μέλος ∆.Σ.

Φιλιππάκης Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ.

ιδ Σταυρουλάκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ

(2) Απόντες
α Μπάτσης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ.

δ

Σµυρνάκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ

β Λουλουδάκης Απόστολος, Μέλος ∆.Σ.

ε

Παρθενιώτης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ.

γ Λαµπρινός Νικηφόρος, Μέλος ∆.Σ

στ Σέγκος Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ
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Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ. 4573/16-032016 πρόσκληση του Προέδρου.
β. Από τους Προέδρους – Εκπροσώπους ∆ηµοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων.
(1) Παρόντες
α
β
γ
δ
ε
στ
ζ

Τσιχλή Αικατερίνη
Μορφουλάκης Εµµανουήλ
Παπαδάκης Γεώργιος
Περβολαράκης Εµµανουήλ
Σηµαιάκης Ιωάννης
Στειακάκης Ιωάννης
Φουκαράκης Νικόλαος

∆ηµοτικής Κοινότητας Λ.Χερσονήσου
∆ηµοτικής Κοινότητας Μοχού
Τοπικής Κοινότητας Γωνιών
∆ηµοτικής Κοινότητας Ανώπολης
∆ηµοτικής Κοινότητας Ελαίας
Τοπικής Κοινότητας Γαλίφας
∆ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου

(2) Απόντες
α
β
γ
δ
ε
στ
ζ
η
θ
ι
ια
ιβ
ιγ
ιδ
ιε

Κόµης Γεράσιµος
Παπαγιαννάκης Ιωάννης
Μαγκαφουράκης Εµµανουήλ
Κουφαλιτάκης Γεώργιος
Λαπίδης Θεόδωρος
Βραχασωτάκης Κωνσταντίνος
Μπορµπουδάκη ∆έσποινα
Φανταουτσάκης ∆ηµήτριος
Στρατηδάκης Γεώργιος
Ξυδιανάκης Ηρακλής
Μεθυµάκης Γεώργιος
Κουφάκης Νικόλαος
Αργυράκης Κωνσταντίνος
Βασιλάκης Εµµανουήλ
Αµανάκης Στυλιανός

Τοπικής Κοινότητας Ποταµιών
Τοπικής Κοινότητας Αβδού
Τοπικής Κοινότητας Χαρασού
∆ηµοτικής Κοινότητας Γουβών
∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων
Τοπικής Κοινότητας Καινούριου Χωριού
Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής
Τοπικής Κοινότητας Κ.Βάθειας
Τοπικής Κοινότητας Σγουροκεφαλίου
Τοπικής Κοινότητας Αϊτανίων
Τοπικής Κοινότητας Ε.Βάθειας
Τοπικής Κοινότητας Κόξαρης
Τοπικής Κοινότητας Κρασίου
Τοπικής Κοινότητας Κεράς
Τοπικής Κοινότητας Κ.Χωριού

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ. 4573/16-032016 πρόσκληση του Προέδρου.
3.
Ο ∆ήµαρχος κ. Μαστοράκης Ιωάννης προσκλήθηκε νόµιµα µε την αριθµ.
πρωτ. 4573/16-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη
συνεδρίαση παρευρίσκεται η κ. Μπατσολάκη Αργυρώ, υπάλληλος του ∆ήµου, κλάδου
ΠΕ1 ∆ιοικητικών, για την τήρηση των πρακτικών και η Πρόεδρος της Κοινωφελούς
Επιχείρησης κ. Πλευράκη ∆έσποινα για την εισήγηση του 29ου θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης.
4.
Κατά παρέκκλιση το 29ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε πρώτο
από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
5.
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.:

Σταυρουλάκης Νικόλαος και Ζαχαριουδάκης Ιωάννης προσήλθαν κατά τη
διάρκεια της ενηµέρωσης,

Κουλούρας Εµµανουήλ και Μηλάκης Ιωάννης προσήλθαν κατά τη
διάρκεια της συζήτησης του 3ο θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης,
2
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Ασπετάκης Αντώνιος προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 29ου
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης

Φραγκιαδάκης Βαρδής αποχώρησε µετά τη λήψη απόφασης για το 16ο θέµα
της ηµερήσιας διάταξης,

∆ανελάκης Γεώργιος και Γαράκη Μαρία αποχώρησαν µετά τη λήψη
απόφασης για το 17ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
6.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο τριάντα τριών (33)
µελών ήταν παρόντα είκοσι δύο (22), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και τα εκτός ηµερήσιας
διάταξης:
Θέµα 11ο Η∆: «Περί καθορισµού τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για όλες τις
∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Χερσονήσου. (Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
53/2016)»
7.
Για το παραπάνω θέµα ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, έδωσε το
λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Πλευράκη Εµµανουήλ ο οποίος εισηγήθηκε τη µε
αριθµ.53/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ως εξής:
{{ Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων
και Περιουσίας της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, την αρ. 581/2012 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου, την αρ. 543/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Χερσονήσου, την αρ. 384/2009 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου
Χερσονήσου, την αρ. 57/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου
Μαλίων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «σχέδιο Καλλικράτης» και µετά
από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και τις εµπορικές συνθήκες κάθε περιοχής,
προτείνουµε σαν τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων, τις κάτωθι τιµές όπως
διαµορφώθηκαν από τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής :
∆ηµοτική Ενότητα Χερσονήσου

 Λιµένας Χερσονήσου
•
•
•
•

•

•

Στα πεζοδρόµια της Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου : 43,00 €/ τ.µ.
Στα πεζοδρόµια της οδού Αγίας Παρασκευής: 42,00 €/ τ.µ.
Στα πεζοδρόµια των οδών Ναυάρχου Νεάρχου και 25ης Μαρτίου : 35,00 €/τ.µ.
Στα πεζοδρόµια των οδών Κοζύρη, Μίνωος, Τυλλιανάκη, ∆ηµοκρατίας, Γ.
Σανουδάκη, Μίνωος, Ούλαφ Πάλµε, Γιαµπουδάκη, Ελευθερίας, Αγ. Βασιλείου,
Αντ. Κασσαβέτη, Ευαγγελίστριας, Αποστολογιάννη, Ιπποκράτους, Αρχαίου
Θεάτρου, Ειρήνης & Φιλίας : 25,00 €/τ.µ. (αντί των 35,00 €/τµ που προτάθηκε από
την υπηρεσία).
Στα πεζοδρόµια της οδού Ευρώπης εντός των οικισµών Πισκοπιανού και
Κουτουλουφαρίου: 21,00 €/ τ.µ. (αντί των 35,00 €/τµ που προτάθηκε από την
υπηρεσία).
Στην οδό Παπαδογιώργη : 35,00 €/ τ.µ. (αντί των 38,00 €/τ.µ. που προτάθηκε από
την υπηρεσία).
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•
•
•

Η πλατεία Ελευθερίας (συµβολή των οδών 25ης Μαρτίου & Αγ. Παρασκευής):
42,00 €/ τ.µ.
Οι εσοχές της 25ης Μαρτίου : 25,00 €/ τ.µ. (αντί των 35 €/τ.µ. που προτάθηκε από
την υπηρεσία).
Η πλατεία του οικισµού Κουτουλουφαρίου, (µεταξύ των οδών Αγ. Βασιλείου και
πεζοδρόµου ∆ελφών): 21,00 €/ τ.µ.

 ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Χερσονήσου
• Για τους Κοινόχρηστους χώρους στην Κεντρική πλατεία Χερσονήσου : 21€/τµ
• Για τους κοινόχρηστους χώρους στην πλατεία Συνεταιρισµού και του κεντρικού
δρόµου από την Κεντρική πλατεία Χερσονήσου µέχρι την Πλατεία Παναγίας:
15,00 €/ τ.µ. (αντί του ποσού των 21€/τµ που προτάθηκε από την υπηρεσία)
• Το πεζοδρόµιο νότια της πλατείας της Παναγίας: 15 €/τµ (αντί του ποσού ων
21,00 €/ τ.µ. που προτάθηκε από την υπηρεσία).
• Το πεζοδρόµιο στη θέση Πρίνος απέναντι από την εκκλησία του Αγίου ∆ηµητρίου:
9,00 €/ τ.µ.
• Τα πεζοδρόµια του κεντρικού δρόµου και του παραλιακού δρόµου του οικισµού
Ανάληψης: 21,00 €/ τ.µ.
•
•

 Ποταµιές, Αβδού, Γωνιές, Κερά
Οι κοινόχρηστοι χώροι (οδοί και πλατείες) αυτών: 3,00 €/ τ.µ.
Ο κοινόχρηστος χώρος του κάθετου δρόµου και της πλατείας µπροστά από την Ιερά
Μονή Καρδιωτίσσης Κεράς, του οποίου η χρήση µπορεί να παραχωρηθεί µόνο το
χρονικό διάστηµα της εορτής της Παναγίας (7& 8 Σεπτεµβρίου): 15,00 €/ 4 µετρα
µήκους πρόσοψης.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΙΩΝ

 Μάλια
Για την παραχώρηση χρήσης µέρους πεζοδροµίων, πλατειών και δρόµων, τα τέλη χρήσης
για την περιοχή των Μαλίων κατά µήκος της Εθνικής Οδού {(Ελ. Βενιζέλου), 25ης
Μαρτίου, Εισοδίων, Ζωοδόχου Πηγής, ∆ιάκου, Αγίου ∆ηµητρίου, Ελ. Αλεξάκη, Τζων
Κέννεντυ, Παύλου Μελά, Ματθαίου Ζαχαριάδη (Μεγάλο Ρυάκι), Πλατεία Αγ.
∆ηµητρίου, Πλατεία Αγ. Ιωάννου, Πλατεία Αγ. Γεωργίου, Πλατεία Εισοδίων}
διαµορφώνονται ως εξής:
• για τη χρήση πεζοδροµίων : 24,00 €/ τ.µ.
• για τη χρήση πλατειών και δρόµων : 21,00 €/ τ.µ.
 Σταλίδα
Για την παραχώρηση χρήσης µέρους πεζοδροµίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων
χώρων, τα τέλη χρήσης στις οδούς Αγ. Ιωάννου, Ν. Καζαντζάκη, Μίνωος, Πλάτωνος,
Ούλαφ Πάλµε και Ελευθερίου Βενιζέλου διαµορφώνονται ως εξής:
• για τη χρήση πεζοδροµίων : 24,00 €/ τ.µ.
• για τη χρήση πλατειών και δρόµων : 21,00 €/ τ.µ.
* Στην Πλατεία Αγ. Ιωάννη Σταλίδας
• Έµπροσθεν ιδιοκτησίας ΒΕΛΓΑΚΗ Εµµανουήλ, τµήµα εµβαδού 112 τ.µ.
• Έµπροσθεν ιδιοκτησίας ΨΥΧΟΓΙΟΥ∆ΑΚΗ Μαρίας, τµήµα εµβαδού 38,90 τ.µ.
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•
•
•

Έµπροσθεν ιδιοκτησίας ΜΑΡΚΑΚΗ Ιωάννη, τµήµα εµβαδού 37 τ.µ.
Έµπροσθεν ιδιοκτησίας ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Γεωργίου, τµήµα εµβαδού 61,60
τ.µ.
Έµπροσθεν ιδιοκτησίας ΣΟΥΡΑΝΑΚΗ Ευαγγελίας, τµήµα εµβαδού 63 τ.µ.

 Για την παραχώρηση προς χρήση, τµηµάτων του διαµορφωµένου κοινόχρηστου χώρου,
στην Πλατεία Αγίου Ιωάννη, το τέλος διαµορφώνεται στον οικισµό της Σταλίδας σε
19,00 €/ τ.µ.

 Στους παραχωρούµενους αδιαµόρφωτους χώρους, µε βάση δηλωτικά ρυµοτοµίας
βόρεια της Εθνικής Οδού οικισµού Σταλίδας, το τέλος διαµορφώνεται σε 15,00 €/ τ.µ.

 Στους νέους διαµορφωµένους χώρους βόρεια της Εθνικής Οδού οικισµού Σταλίδας
το τέλος διαµορφώνεται σε 24,00 €/ τ.µ.

 Μοχός

Για την περιοχή του Μοχού, το τέλος διαµορφώνεται για τη χρήση της πλατείας
(Ευαγγελιστρίας): 19,00 €/τ.µ.
∆ηµοτική Ενότητα Γουβών
Για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων, τα τέλη χρήσης στους παραλιακούς
οικισµούς της ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών (Καρτερός, Βαθειανός Κάµπος, Κοκκίνη Χάνι,
Γούρνες, Κάτω Γούβες) καθορίζονται σε 20,00 €/ τ.µ. (αντί του ποσού των 25 €/τµ, που
προτάθηκε από την υπηρεσία) ενώ στον κεντρικό δρόµο των παραπάνω οικισµών τα
αντίστοιχα τέλη καθορίζονται σε 20,00 €/τµ.
Για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων, τα τέλη χρήσης στους οικισµούς της
ενδοχώρας της ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών (Ελιά, Εσταυρωµένος, Επάνω Βάθεια,
Βραχόκηπος, Κάτω Βάθεια, Ανώπολη, Γούβες, Σκοτεινό, Βορίτσιο, Χαρασό, Κόξαρη,
Καλό Χωριό) καθορίζονται σε 3,00 €/τµ.
∆ηµοτική Ενότητα Επισκοπής
Για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων, τα τέλη χρήσης στους οικισµούς της
∆ηµοτικής Ενότητας Επισκοπής, διαµορφώνονται για τη χρήση των πεζοδροµίων όλων των
οδών σε 3,00 €/ τ.µ.
Γενικά, στους κοινόχρηστους χώρους όλων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου
Χερσονήσου, εισηγούµαστε να ισχύσουν τα κάτωθι:
•

•

για τη χρήση πεζοδροµίων ή δρόµων από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε
φύσεως τεχνικοοικοδοµικές εργασίες, τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων
καθορίζονται σε 17,00 €/ τ.µ., µηνιαίως.
οι κοινόχρηστοι χώροι γύρω από τους πανηγυρίζοντες Ιερούς Ναούς, των οποίων η
χρήση µπορεί να παραχωρηθεί σε µικροπωλητές µόνο την προηγούµενη και την
ηµέρα των τοπικών εορτών: 15,00 €/ 4 µέτρα µήκος πρόσοψης
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•

•
•

τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων προκειµένου για εξέδρες (κοινόχρηστοι χώροι
πέραν – εσωτερικά της γραµµής του αιγιαλού και εκτός ορίων λιµενικής ζώνης):
74,00 €/ τ.µ.
τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων προκειµένου για περίπτερα καθορίζονται σε
50,00 €/ τ.µ.
Τέλος, σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες, για τους προς παραχώρηση χώρους στους
δρόµους που ήδη έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση, χωρίς µέχρι σήµερα να έχει
περατωθεί η διαδικασία διάνοιξης και διαµόρφωσής τους, καθορίζεται το ίδιο τέλος
που έχει καθοριστεί για τους παραπλήσιους δρόµους.

Η προτεινόµενη απόφαση δε θα επιφέρει ουσιαστική αλλαγή των δεδοµένων του
προϋπολογισµού, καθότι η φορολογική βάση σχεδόν διπλασιάζεται και αντισταθµίζεται µε τη
µερική µείωση των τιµών ανά τ.µ. σε ορισµένες περιοχές.
•

Παραπέµπει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. }}

8.
Ακολούθως ο Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
να αποφασίσουν σχετικά.
9.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του θέµατος, έλαβε
υπόψη του, τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) και του Ν.3852/2010 και
ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.
Καθορίζει τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων, τις παρακάτω τιµές όπως
διαµορφώθηκαν και προτάθηκαν µε την 53/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
συγκεκριµένα :
α. ∆ηµοτική Ενότητα Χερσονήσου
(1). Λιµένας Χερσονήσου
•
Στα πεζοδρόµια της Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου : 43,00 €/
τ.µ.
•

Στα πεζοδρόµια της οδού Αγίας Παρασκευής: 42,00

€/

τ.µ.
•
Στα πεζοδρόµια των οδών Ναυάρχου Νεάρχου και 25ης
Μαρτίου : 35,00 €/τ.µ.
•
Στα πεζοδρόµια των οδών Κοζύρη, Μίνωος, Τυλλιανάκη,
∆ηµοκρατίας, Γ. Σανουδάκη, Μίνωος, Ούλαφ Πάλµε, Γιαµπουδάκη, Ελευθερίας, Αγ.
Βασιλείου, Αντ. Κασσαβέτη, Ευαγγελίστριας, Αποστολογιάννη, Ιπποκράτους,
Αρχαίου Θεάτρου, Ειρήνης & Φιλίας : 25,00 €/τ.µ. (αντί των 35,00 €/τµ που προτάθηκε
από την υπηρεσία).
•
Στα πεζοδρόµια της οδού Ευρώπης εντός των οικισµών
Πισκοπιανού και Κουτουλουφαρίου: 21,00 €/ τ.µ. (αντί των 35,00 €/τµ που προτάθηκε
από την υπηρεσία).
•
Στην οδό Παπαδογιώργη : 35,00 €/ τ.µ. (αντί των 38,00
€/τ.µ. που προτάθηκε από την υπηρεσία).
•
Η πλατεία Ελευθερίας (συµβολή των οδών 25ης Μαρτίου
& Αγ. Παρασκευής): 42,00 €/ τ.µ.
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•
Οι εσοχές της 25ης Μαρτίου : 25,00 €/ τ.µ. (αντί των 35
€/τ.µ. που προτάθηκε από την υπηρεσία).
•
Η πλατεία του οικισµού Κουτουλουφαρίου, (µεταξύ των
οδών Αγ. Βασιλείου και πεζοδρόµου ∆ελφών): 21,00 €/ τ.µ.
(2). ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Χερσονήσου
•
Για τους Κοινόχρηστους χώρους στην Κεντρική πλατεία
Χερσονήσου : 21€/τµ
•
Για τους κοινόχρηστους χώρους στην πλατεία
Συνεταιρισµού και του κεντρικού δρόµου από την Κεντρική πλατεία Χερσονήσου
µέχρι την Πλατεία Παναγίας: 15,00 €/ τ.µ. (αντί του ποσού των 21€/τµ που προτάθηκε
από την υπηρεσία)
•
Το πεζοδρόµιο νότια της πλατείας της Παναγίας: 15 €/τµ
(αντί του ποσού ων 21,00 €/ τ.µ. που προτάθηκε από την υπηρεσία).
•
Το πεζοδρόµιο στη θέση Πρίνος απέναντι από την εκκλησία
του Αγίου ∆ηµητρίου: 9,00 €/ τ.µ.
•
Τα πεζοδρόµια του κεντρικού δρόµου και του παραλιακού
δρόµου του οικισµού Ανάληψης: 21,00 €/ τ.µ.
(3). Ποταµιές, Αβδού, Γωνιές, Κερά
•
Οι κοινόχρηστοι χώροι (οδοί και πλατείες) αυτών: 3,00 €/
τ.µ.
•
Ο κοινόχρηστος χώρος του κάθετου δρόµου και της
πλατείας µπροστά από την Ιερά Μονή Καρδιωτίσσης Κεράς, του οποίου η χρήση µπορεί
να παραχωρηθεί µόνο το χρονικό διάστηµα της εορτής της Παναγίας (7& 8 Σεπτεµβρίου):
15,00 €/ 4 µετρα µήκους πρόσοψης.

β. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΙΩΝ
(1). Μάλια
Για την παραχώρηση χρήσης µέρους πεζοδροµίων, πλατειών και
δρόµων, τα τέλη χρήσης για την περιοχή των Μαλίων κατά µήκος της Εθνικής Οδού
{(Ελ. Βενιζέλου), 25ης Μαρτίου, Εισοδίων, Ζωοδόχου Πηγής, ∆ιάκου, Αγίου
∆ηµητρίου, Ελ. Αλεξάκη, Τζων Κέννεντυ, Παύλου Μελά, Ματθαίου Ζαχαριάδη
(Μεγάλο Ρυάκι), Πλατεία Αγ. ∆ηµητρίου, Πλατεία Αγ. Ιωάννου, Πλατεία Αγ.
Γεωργίου, Πλατεία Εισοδίων} διαµορφώνονται ως εξής:
• για τη χρήση πεζοδροµίων : 24,00 €/ τ.µ.
• για τη χρήση πλατειών και δρόµων : 21,00 €/ τ.µ.
(2). Σταλίδα
Για την παραχώρηση χρήσης µέρους πεζοδροµίων, πλατειών και
λοιπών κοινόχρηστων χώρων, τα τέλη χρήσης στις οδούς Αγ. Ιωάννου, Ν. Καζαντζάκη,
Μίνωος, Πλάτωνος, Ούλαφ Πάλµε και Ελευθερίου Βενιζέλου διαµορφώνονται ως εξής:
• για τη χρήση πεζοδροµίων : 24,00 €/ τ.µ.
• για τη χρήση πλατειών και δρόµων : 21,00 €/ τ.µ.
(3). Στην Πλατεία Αγ. Ιωάννη Σταλίδας
•
Έµπροσθεν ιδιοκτησίας ΒΕΛΓΑΚΗ Εµµανουήλ, τµήµα
εµβαδού 112 τ.µ.
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•
τµήµα εµβαδού 38,90 τ.µ.
•
εµβαδού 37 τ.µ.
•
τµήµα εµβαδού 61,60 τ.µ.
•
εµβαδού 63 τ.µ.

Έµπροσθεν

ιδιοκτησίας

ΨΥΧΟΓΙΟΥ∆ΑΚΗ

Έµπροσθεν

ιδιοκτησίας

ΜΑΡΚΑΚΗ

Μαρίας,

Ιωάννη,

τµήµα

Έµπροσθεν ιδιοκτησίας ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Γεωργίου,
Έµπροσθεν ιδιοκτησίας ΣΟΥΡΑΝΑΚΗ Ευαγγελίας, τµήµα

(4). Για την παραχώρηση προς χρήση, τµηµάτων του διαµορφωµένου
κοινόχρηστου χώρου, στην Πλατεία Αγίου Ιωάννη, το τέλος διαµορφώνεται στον οικισµό
της Σταλίδας σε 19,00 €/ τ.µ.
(5). Στους παραχωρούµενους αδιαµόρφωτους χώρους, µε βάση
δηλωτικά ρυµοτοµίας βόρεια της Εθνικής Οδού οικισµού Σταλίδας, το τέλος
διαµορφώνεται σε 15,00 €/ τ.µ.
(6). Στους νέους διαµορφωµένους χώρους βόρεια της Εθνικής Οδού
οικισµού Σταλίδας το τέλος διαµορφώνεται σε 24,00 €/ τ.µ.
(7). Μοχός
Για την περιοχή του Μοχού, το τέλος διαµορφώνεται για τη χρήση
της πλατείας (Ευαγγελιστρίας): 19,00 €/τ.µ.
γ. ∆ηµοτική Ενότητα Γουβών
(1). Για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων, τα τέλη χρήσης
στους παραλιακούς οικισµούς της ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών (Καρτερός, Βαθειανός
Κάµπος, Κοκκίνη Χάνι, Γούρνες, Κάτω Γούβες) καθορίζονται σε 20,00 €/ τ.µ. (αντί του
ποσού των 25 €/τµ, που προτάθηκε από την υπηρεσία) ενώ στον κεντρικό δρόµο των
παραπάνω οικισµών τα αντίστοιχα τέλη καθορίζονται σε 20,00 €/τµ.
(2). Για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων, τα τέλη χρήσης
στους οικισµούς της ενδοχώρας της ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών (Ελιά, Εσταυρωµένος,
Επάνω Βάθεια, Βραχόκηπος, Κάτω Βάθεια, Ανώπολη, Γούβες, Σκοτεινό, Βορίτσιο,
Χαρασό, Κόξαρη, Καλό Χωριό) καθορίζονται σε 3,00 €/τµ.
δ. ∆ηµοτική Ενότητα Επισκοπής
Για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων, τα τέλη χρήσης
στους οικισµούς της ∆ηµοτικής Ενότητας Επισκοπής, διαµορφώνονται για τη χρήση των
πεζοδροµίων όλων των οδών σε 3,00 €/ τ.µ.
2.

Γενικά, στους κοινόχρηστους χώρους όλων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του
∆ήµου Χερσονήσου, θα ισχύσουν τα παρακάτω:
• για τη χρήση πεζοδροµίων ή δρόµων από αυτούς που εκτελούν
οποιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδοµικές εργασίες, τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων
καθορίζονται σε 17,00 €/ τ.µ., µηνιαίως.
• οι κοινόχρηστοι χώροι γύρω από τους πανηγυρίζοντες Ιερούς
Ναούς, των οποίων η χρήση µπορεί να παραχωρηθεί σε µικροπωλητές µόνο την
προηγούµενη και την ηµέρα των τοπικών εορτών: 15,00 €/ 4 µέτρα µήκος πρόσοψης
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• τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων προκειµένου για εξέδρες
(κοινόχρηστοι χώροι πέραν – εσωτερικά της γραµµής του αιγιαλού και εκτός ορίων
λιµενικής ζώνης): 74,00 €/ τ.µ.
• τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων προκειµένου για περίπτερα
καθορίζονται σε 50,00 €/ τ.µ.
•
Τέλος, σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες, για τους προς παραχώρηση
χώρους στους δρόµους που ήδη έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση, χωρίς µέχρι σήµερα
να έχει περατωθεί η διαδικασία διάνοιξης και διαµόρφωσής τους, καθορίζεται το ίδιο
τέλος που έχει καθοριστεί για τους παραπλήσιους δρόµους.
3.
Η απόφαση δε θα επιφέρει ουσιαστική αλλαγή των δεδοµένων του
προϋπολογισµού, καθότι η φορολογική βάση σχεδόν διπλασιάζεται και αντισταθµίζεται µε
τη µερική µείωση των τιµών ανά τ.µ. σε ορισµένες περιοχές.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 111/2016
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆-Τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(ακολουθούνοιυπογραφέςτωνπαρόντων)
Η Γραµµατέας
Μπατσολάκη Αργυρώ
Γούρνες
Ακριβές απόσπασµα
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Χρηστάκης Ιωάννης
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