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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αριθµ. Απόφασης 119/2015 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 6/23-03-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

Θέµα: «Περί α) αναπροσαρµογής (µείωσης) τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων 

για τις ∆.Ε. Χερσονήσου και Μαλίων κατά ποσοστό 25%, β) καταβολής του 

συγκεκριµένου τέλους σε δύο δόσεις βάσει του άρθρου 50 του  Ν. 4257/2014, για το 

έτος 2015 (Απόφαση 90/2015 Οικονοµικής Επιτροπής).» 

 

1. Στις Γούρνες, σήµερα την 23η του µηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ηµέρα 

∆ευτέρα 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.5141/18.03.2015 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 επτά (7) Προέδρους /Εκπροσώπους των 

∆ηµοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων, ήταν: 

 

      α.  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ  

                          (1)   Παρόντες  
α Χρηστάκης Ιωάννης, Πρόεδρος ∆.Σ. ιστ Μηλάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ. 

β Πλευράκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος ιζ Λαµπρινός Νικηφόρος, Μέλος ∆.Σ 

γ Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος Αντιδήµαρχος ιη Παπουτσάκης Γεώργιος, Γραµµατέας ∆.Σ. 

δ Λουλουδάκης Απόστολος, Αντιδήµαρχος ιθ Παρλαµάς Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ. 

ε Κατσαµποξάκης Σπυρίδων, Αντιδήµαρχος κ Σέγκος Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 

στ Πετράκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος κα Χειρακάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 

ζ Μουντράκης Ευθύµιος, Αντιδήµαρχος κβ ∆ανελάκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ. 

η Φραγκιαδάκης Βαρδής, Μέλος ∆.Σ. κγ Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ. 

θ Αργυράκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ. κδ Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ. 

ι Βασιλείου Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ. κε Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ. 

ια Κουλούρας Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ. κστ Γαράκη Μαρία, Μέλος ∆.Σ. 

ιβ Ρουσάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ. κζ Χαλκιαδάκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ. 

ιγ Καλαϊτζάκης Αθανάσιος, Μέλος ∆.Σ. κη .Μπιτζαράκης Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ. 

ιδ Τσαντηράκης Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ. κθ Παρθενιώτης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ 

ιε Ασπετάκης Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ.   

 

                       (2)   Απόντες  
α Σταυρουλάκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ γ Μπάτσης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ. 
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  β Φιλιππάκης Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ. δ Σµυρνάκης  Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ. 5141/18.03.2015 
πρόσκληση του Προέδρου. 

 
                 β. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

                         (1)   Παρόντες 

α  Τσιχλή Αικατερίνη ∆ηµοτικής Κοινότητας  Λ. Χερσονήσου 

β  Στρατηδάκης Γεώργιος  Τοπικής Κοινότητας  Σγουροκεφαλίου 

γ  Μαγκαφουράκης Εµµανουήλ Τοπικής Κοινότητας Χαρασού 

  

                       (2)   Απόντες   

α   Περβολαράκης Εµµανουήλ ∆ηµοτικής Κοινότητας  Ανώπολης 

β   Κουφαλιτάκης Γεώργιος  ∆ηµοτικής Κοινότητας  Γουβών 

γ   Λαπίδης Θεόδωρος ∆ηµοτικής Κοινότητας  Μαλίων 

δ   Μπορµπουδάκη ∆έσποινα  Τοπικής Κοινότητας  Επισκοπής 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ. 5141/18.03.2015 
πρόσκληση του Προέδρου. 

 

3. Ο ∆ήµαρχος κ. Μαστοράκης Ιωάννης προσκλήθηκε νόµιµα και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η κ. Μανουσάκη Ελένη, υπάλληλος του ∆ήµου, 

κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικών, για την τήρηση των πρακτικών. Επίσης παρευρίσκεται ο νοµικός 

σύµβουλος του ∆ήµου κ.Παχιαδάκης Ιωάννης για να εισηγηθεί τα θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης µε α/α (2) έως (4),  ο κ. Βασιλάκης  Νικόλαος, Προϊστάµενος της ∆/νσης ∆ιοικητικών 

Υπηρεσιών και η κ.Τασιούδη Καλλιρρόη, Προϊσταµένη Τµήµατος ∆ιοίκησης για παροχή 

διευκρινήσεων σε θέµατα της αρµοδιότητάς της.  

  

4. Κατά τη διάρκεια της ενηµέρωσης του κ. ∆ηµάρχου προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι κ.κ. Λουλουδάκης Απόστολος, Φραγκιαδάκης Βαρδής και Τσαντηράκης 

Κωνσταντίνος, Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4
ου

 εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος 

προσήλθε ο ∆ηµοτικός  Σύµβουλος κ. Ασπετάκης Αντώνιος. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

κ.κ.∆ανελάκης Γεώργιος, Γαράκη Μαρία και Παρθενιώτης Γεώργιος αποχώρησαν µετά τη 

λήψη απόφασης για το 25
ο
 , 29

ο
 και 30

ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης αντίστοιχα. Οι ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι κ.κ.Χαλκιαδάκης Γεώργιος και Μουντράκης Ευθύµιος αποχώρησαν µετά τη λήψη 

απόφασης για το 9
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 

 

5. Κατά παρέκκλιση µετά το 4
ο
 θέµα, συζητήθηκαν το 25

ο
, το 29

ο
 και το 30

ο
 θέµα 

της ηµερήσιας διάταξης.   

 

6. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο τριάντα τριών (33) µελών 

ήταν παρόντα είκοσι πέντε (25) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και τα εκτός ηµερήσιας διάταξης:  

 

Θέµα 13ο : «Περί α) αναπροσαρµογής (µείωσης) τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για τις 

∆.Ε. Χερσονήσου και Μαλίων κατά ποσοστό 25%, β) καταβολής του συγκεκριµένου τέλους σε 

δύο δόσεις βάσει του άρθρου 50 του  Ν. 4257/2014, για το έτος 2015 (Απόφαση 90/2015 

Οικονοµικής Επιτροπής).» 

����Αριθµός Απόφασης 119/2015 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Πλευράκη 

Εµµανουήλ, ο οποίος έθεσε  υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τη µε αριθµό 
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90/2015 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εισηγείται οµόφωνα στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο τα εξής: 

 

    Α.    Τη µείωση του τέλους κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2015, κατά ποσοστό 25% σε 

σχέση µε τις τιµές που είχαν καθοριστεί µε τις υπ΄ αρ.  351/2008 και 57/2008 και 384/2009 των 

πρώην ∆ήµων Μαλίων και Χερσονήσου αντίστοιχα, καθώς και της µε αριθ. 543/2011 απόφασης 

∆ηµοτικού Συµβουλίου του Καλλικρατικού ∆ήµου Χερσονήσου, ήτοι: 

1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

� Λιµένας Χερσονήσου 

• Στα πεζοδρόµια της Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου : 43,15  €/ τ.µ.   

• Στα πεζοδρόµια της οδού Αγίας Παρασκευής: 42,31   €/ τ.µ.  

• Στα πεζοδρόµια των οδών Ναυάρχου Νεάρχου, Κοζύρη, Μίνωος Τυλλιανάκη, ∆ηµοκρατίας, 

Γ. Σανουδάκη, Μίνωος, Ούλαφ Πάλµε, 25ης Μαρτίου, Γιαµπουδάκη, Ελευθερίας, Αγ. 

Βασιλείου, Αντ. Κασσαβέτη, Ευαγγελίστριας, Αποστολογιάννη, Ιπποκράτους, Αρχαίου 

Θεάτρου, Ειρήνης & Φιλίας και στα πεζοδρόµια της οδού  Ευρώπης εντός των οικισµών 

Πισκοπιανού και Κουτουλουφαρίου:35,27  €/ τ.µ. 

• Στην οδό Παπαδογιώργη (ανατολικό τµήµα της οδού Παπαδογιώργη µόνο κατά τις ώρες που 

λειτουργεί ως πεζόδροµος δηλ. µετά τις 18.00 µµ): 38,32 €/ τ.µ. 

• Στην πλατεία Ελευθερίας (συµβολή των οδών 25ης Μαρτίου & Αγ. Παρασκευής) 42,31 €/ τ.µ. 

• Στις εσοχές της 25ης Μαρτίου : 35,27  €/ τ.µ. 

• Η πλατεία του οικισµού Κουτουλουφαρίου, (µεταξύ των οδών Αγ. Βασιλείου και πεζοδρόµου 

∆ελφών): 35,27  €/ τ.µ. 

• Οι κοινόχρηστοι χώροι γενικά, ως προθήκη καταστήµατος:  63,97  €/ τ.µ. 

• Τα πεζοδρόµια, οι οδοί που χρησιµοποιούνται για τοποθέτηση υλικών οικοδοµικών εργασιών   

κατά µήνα, σε όλους τους δρόµους: 3,76  €/ τ.µ. 

• Για χρήση από πλανόδιους καλλιτέχνες: 268,05  €/ τ.µ., εφάπαξ καταβολή έως 2 τ.µ. 

• Οι εξέδρες (κοινόχρηστοι χώροι πέραν – εσωτερικά της γραµµής του αιγιαλού και εκτός 

ορίων λιµενικής ζώνης): 74,72 €/ τ.µ. 

• 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, 

προτείνεται το ίδιο τέλος που ορίζεται για τους παραπλήσιους δρόµους.  

 

���� Χερσόνησος 

• Για τους Κοινόχρηστους χώρους στην Κεντρική πλατεία Χερσονήσου, πλατεία Συνεταιρισµού 

και του κεντρικού δρόµου από την Κεντρική πλατεία Χερσονήσου µέχρι την Πλατεία Παναγίας 

: 21,15 €/ τ.µ. 

• Το πεζοδρόµιο νότια της πλατείας της Παναγίας: 21,15 €/ τ.µ. 

• Το πεζοδρόµιο στη θέση Πρίνος απέναντι από την εκκλησία του Αγίου ∆ηµητρίου: 9,78 €/ τ.µ. 

• Τα πεζοδρόµια του κεντρικού δρόµου και του παραλιακού δρόµου του οικισµού Ανάληψης: 

21,15 €/ τ.µ. 

 

���� Κερά 

• 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): 17,39 €/[ 4 µέτρα µήκους πρόσοψης] 

 

���� Ποταµιές, Αβδού, Γωνιές, Κερά  

• Οι κοινόχρηστοι χώροι (οδοί και πλατείες) αυτών: 2,93 €/ τ.µ. 

 Στη ∆ηµοτική Ενότητα Χερσονήσου οι κοινόχρηστοι χώροι γύρω από τους πανηγυρίζοντες 

Ιερούς Ναούς, των οποίων οι χρήση µπορεί να παραχωρηθεί σε µικροπωλητές µόνο την 

προηγούµενη και την ηµέρα των τοπικών εορτών: 17,39 €/[ 4 µέτρα µήκους πρόσοψης] 
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2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΙΩΝ  

���� Μάλια  

• Πεζοδρόµια, πλατείες και δρόµοι:   κατά µήκος της Εθνικής Οδού (Ελευθερίου 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. 

  Αναλυτικά, τα τέλη χρήσεως πεζοδροµίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων για την 

περιοχή των Μαλίων, διαµορφώνονται ως εξής:  

 α. για τη µεν χρήση πεζοδροµίων σε  24,75 €/ τ.µ. ετησίως,  

 β. για τη δε χρήση πλατειών και δρόµων σε 37,50 €/ τ.µ. ετησίως  και 

 γ. για τη χρήση πεζοδροµίων ή δρόµου από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως 

τεχνικοοικοδοµικές εργασίες σε 17,25 €/ τ.µ., µηνιαίως. 

 

���� Σταλίδα 

���� Στις οδούς: Αγ. Ιωάννου, Ν. Καζαντζάκη, Μίνωος, Πλάτωνος, Ούλαφ Πάλµε και 

Ελευθερίου Βενιζέλου 

     Αναλυτικά, τα τέλη χρήσεως πεζοδροµίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων για την 

περιοχή της Σταλίδας, διαµορφώνονται ως εξής:  

α. για τη µεν χρήση πεζοδροµίων σε  24,75 €/ τ.µ. ετησίως,  

β. για τη δε χρήση πλατειών και δρόµων σε 37,50 €/ τ.µ. ετησίως και  

γ.  για τη χρήση πεζοδροµίων ή δρόµου από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως 

τεχνικοοικοδοµικές εργασίες σε 17,25 €/ τ.µ., µηνιαίως. 

���� Στην Πλατεία Αγ. Ιωάννη Σταλίδας, ως κάτωθι: 

• Έµπροσθεν ιδιοκτησίας ΒΕΛΓΑΚΗ Εµµανουήλ, τµήµα εµβαδού 112 τ.µ. 

• Έµπροσθεν ιδιοκτησίας ΨΥΧΟΓΙΟΥ∆ΑΚΗ Μαρίας, τµήµα εµβαδού 38,90 τ.µ. 

• 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 19,50 €/ 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 24,75  €/ τ.µ.  

  

���� Μοχός 

  Για την περιοχή του Μοχού, το τέλος διαµορφώνεται για τη µεν χρήση πλατείας σε 19,50 €/ τ.µ. 

ετησίως, για τη δε χρήση πεζοδροµίων ή δρόµου, από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως 

τεχνικοοικοδοµικές εργασίες σε 17,25 €/ τ.µ., µηνιαίως. 

 

� Σε όλη τη ∆ηµοτική Ενότητα Μαλίων: οι κοινόχρηστοι χώροι γύρω από τους 

πανηγυρίζοντες Ιερούς Ναούς, των οποίων οι χρήση µπορεί να παραχωρηθεί σε 

µικροπωλητές µόνο την προηγούµενη και την ηµέρα των τοπικών εορτών: 17,39 €/4 µέτρα 

µήκους πρόσοψης] 

      

Β. Την καταβολή του αναλογούντος τέλους κοινόχρηστων χώρων το πολύ σε δύο δόσεις, µε 

πρώτη δόση ίση τουλάχιστον µε το 30% του συνολικού ποσού, η οποία θα πρέπει να καταβληθεί 

προ της έκδοσης αδείας Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου και δεύτερη δόση  µέχρι τις 31 Αυγούστου 

του τρέχοντος έτους και µε ελάχιστο ποσό δόσης 150,00 ευρώ. Επιπλέον, εισηγούµαστε για την 

αυτοδίκαιη και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση 

του κοινόχρηστου χώρου εκ µέρους του υπόχρεου, σε περίπτωση µη ή εκπρόθεσµης καταβολής 

της δεύτερης δόσης. Αιτήσεις για χρήση κοινόχρηστου χώρου που θα κατατεθούν µετά τις 31 

Αυγούστου, θα υπάγονται υποχρεωτικά σε καθεστώς εφάπαξ εξόφλησης του σχετικού τέλους. 
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Γ. Παραπέµπει  το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης». 

 

7. Ακολούθως ο Πρόεδρος  ζήτησε από τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν 

σχετικά. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπου προτάθηκε από το ∆ήµαρχο αναφορικά µε το 

δεύτερο σκέλος της απόφασης , λόγω της δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας και σύµφωνα µε το 

πνεύµα του νόµου 4257/2014, να µην οριστεί ελάχιστο ποσό δόσης στα 150 ευρώ, και η 

καταβολή του τέλους να γίνει ως ακολούθως: προκαταβολή ίση µε το 30% του συνολικού 

ποσού του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου, η οποία θα πρέπει να καταβληθεί προ της 

χορήγησης της  άδειας Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου,  χωρίς να απαιτείται η κατάθεση 

εγγυητικής επιστολής και δύο ισόποσες µηνιαίες δόσεις για την εξόφληση του υπολειπόµενου 

ποσού  ( µε προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης ένα µήνα µετά την υποβολή της αίτησης 

χρήσης κοινόχρηστου χώρου και της δεύτερης δόσης ένα µήνα µετά την καταβολή της πρώτης 

δόσης).Τέλος, η απόφαση να µην έχει ισχύ µόνο για το έτος 2015, αλλά µέχρι νεότερη 

τροποποίηση ή κατάργησή της.  

 

8.Το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του θέµατος, τη µε 

αριθµό 90/2015 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής, τις υπ΄ αρ.  351/2008 και 57/2008 και 

384/2009 αποφάσεις των πρώην ∆ήµων Μαλίων και Χερσονήσου αντίστοιχα, καθώς και τις µε 

αριθ. 543/2011, 581/2012 αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Χερσονήσου,  τις σχετικές 

διατάξεις του Ν. 3463/2006 , του Ν.3852/2010 και του Ν. 4257/2014 και ύστερα από διαλογική 

συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Α.  Τη µείωση του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων, κατά ποσοστό 25% σε σχέση µε τις 

τιµές που είχαν καθοριστεί µε την υπ΄ αρ. 543/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

Καλλικρατικού ∆ήµου Χερσονήσου και κατά συνέπεια των υπ΄ αρ.  351/2008 και 57/2008 

αποφάσεων ∆.Σ.  του πρώην ∆ήµου Μαλίων και υπ΄ αρ.  384/2009  Αποφ.  ∆.Σ. του πρώην 

∆ήµου Χερσονήσου,  όπως παρακάτω: 

 

1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

� Λιµένας Χερσονήσου 

• Στα πεζοδρόµια της Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου : 43,15  €/ τ.µ.   

• Στα πεζοδρόµια της οδού Αγίας Παρασκευής: 42,31   €/ τ.µ.  

• Στα πεζοδρόµια των οδών Ναυάρχου Νεάρχου, Κοζύρη, Μίνωος Τυλλιανάκη, 

∆ηµοκρατίας, Γ. Σανουδάκη, Μίνωος, Ούλαφ Πάλµε, 25ης Μαρτίου, Γιαµπουδάκη, 

Ελευθερίας, Αγ. Βασιλείου, Αντ. Κασσαβέτη, Ευαγγελίστριας, Αποστολογιάννη, 

Ιπποκράτους, Αρχαίου Θεάτρου, Ειρήνης & Φιλίας και στα πεζοδρόµια της οδού  Ευρώπης 

εντός των οικισµών Πισκοπιανού και Κουτουλουφαρίου:35,27  €/ τ.µ. 

• Στην οδό Παπαδογιώργη (ανατολικό τµήµα της οδού Παπαδογιώργη µόνο κατά τις ώρες 

που λειτουργεί ως πεζόδροµος δηλ. µετά τις 18.00 µµ): 38,32 €/ τ.µ. 

• Στην πλατεία Ελευθερίας (συµβολή των οδών 25ης Μαρτίου & Αγ. Παρασκευής) 42,31 €/ 

τ.µ. 

• Στις εσοχές της 25ης Μαρτίου : 35,27  €/ τ.µ. 

• Η πλατεία του οικισµού Κουτουλουφαρίου, (µεταξύ των οδών Αγ. Βασιλείου και 

πεζοδρόµου ∆ελφών): 35,27  €/ τ.µ. 

• Οι κοινόχρηστοι χώροι γενικά, ως προθήκη καταστήµατος:  63,97  €/ τ.µ. 

• Τα πεζοδρόµια, οι οδοί που χρησιµοποιούνται για τοποθέτηση υλικών οικοδοµικών 

εργασιών   κατά µήνα, σε όλους τους δρόµους: 3,76  €/ τ.µ. 

• Για χρήση από πλανόδιους καλλιτέχνες: 268,05  €/ τ.µ., εφάπαξ καταβολή έως 2 τ.µ. 

• Οι εξέδρες (κοινόχρηστοι χώροι πέραν – εσωτερικά της γραµµής του αιγιαλού και εκτός 

ορίων λιµενικής ζώνης): 74,72 €/ τ.µ. 
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• 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, προτείνεται το ίδιο τέλος που ορίζεται για τους παραπλήσιους δρόµους.  

 

���� Χερσόνησος 

• Για τους Κοινόχρηστους χώρους στην Κεντρική πλατεία Χερσονήσου, πλατεία 

Συνεταιρισµού και του κεντρικού δρόµου από την Κεντρική πλατεία Χερσονήσου µέχρι την 

Πλατεία Παναγίας : 21,15 €/ τ.µ. 

• Το πεζοδρόµιο νότια της πλατείας της Παναγίας: 21,15 €/ τ.µ. 

• Το πεζοδρόµιο στη θέση Πρίνος απέναντι από την εκκλησία του Αγίου ∆ηµητρίου: 9,78 €/ 

τ.µ. 

• Τα πεζοδρόµια του κεντρικού δρόµου και του παραλιακού δρόµου του οικισµού Ανάληψης: 

21,15 €/ τ.µ. 

 

���� Κερά 

• 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): 17,39 €/[ 4 µέτρα µήκους 

πρόσοψης] 

 

���� Ποταµιές, Αβδού, Γωνιές, Κερά  

• Οι κοινόχρηστοι χώροι (οδοί και πλατείες) αυτών: 2,93 €/ τ.µ. 

 Στη ∆ηµοτική Ενότητα Χερσονήσου οι κοινόχρηστοι χώροι γύρω από τους πανηγυρίζοντες 

Ιερούς Ναούς, των οποίων οι χρήση µπορεί να παραχωρηθεί σε µικροπωλητές µόνο την 

προηγούµενη και την ηµέρα των τοπικών εορτών: 17,39 €/[ 4 µέτρα µήκους πρόσοψης] 

 

2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΙΩΝ  

���� Μάλια  

• Πεζοδρόµια, πλατείες και δρόµοι:   κατά µήκος της Εθνικής Οδού (Ελευθερίου 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. 

  Αναλυτικά, τα τέλη χρήσεως πεζοδροµίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων για την 

περιοχή των Μαλίων, διαµορφώνονται ως εξής:  

 α. για τη µεν χρήση πεζοδροµίων σε  24,75 €/ τ.µ. ετησίως,  

 β. για τη δε χρήση πλατειών και δρόµων σε 37,50 €/ τ.µ. ετησίως  και 

 γ. για τη χρήση πεζοδροµίων ή δρόµου από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως 

τεχνικοοικοδοµικές εργασίες σε 17,25 €/ τ.µ., µηνιαίως. 

 

���� Σταλίδα 

���� Στις οδούς: Αγ. Ιωάννου, Ν. Καζαντζάκη, Μίνωος, Πλάτωνος, Ούλαφ Πάλµε και 

Ελευθερίου Βενιζέλου 

     Αναλυτικά, τα τέλη χρήσεως πεζοδροµίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων για 

την περιοχή της Σταλίδας, διαµορφώνονται ως εξής:  

α. για τη µεν χρήση πεζοδροµίων σε  24,75 €/ τ.µ. ετησίως,  

β. για τη δε χρήση πλατειών και δρόµων σε 37,50 €/ τ.µ. ετησίως και  

γ.  για τη χρήση πεζοδροµίων ή δρόµου από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως 

τεχνικοοικοδοµικές εργασίες σε 17,25 €/ τ.µ., µηνιαίως. 

���� Στην Πλατεία Αγ. Ιωάννη Σταλίδας, ως κάτωθι: 

• Έµπροσθεν ιδιοκτησίας ΒΕΛΓΑΚΗ Εµµανουήλ, τµήµα εµβαδού 112 τ.µ. 

• Έµπροσθεν ιδιοκτησίας ΨΥΧΟΓΙΟΥ∆ΑΚΗ Μαρίας, τµήµα εµβαδού 38,90 τ.µ. 

• Έµπροσθεν ιδιοκτησίας ΜΑΡΚΑΚΗ Ιωάννη, τµήµα εµβαδού 37 τ.µ. 

• Έµπροσθεν ιδιοκτησίας ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Γεωργίου, τµήµα εµβαδού 61,60 τ.µ. 
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• 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 19,50 €/ 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 24,75  €/ τ.µ.  

  

���� Μοχός 

  Για την περιοχή του Μοχού, το τέλος διαµορφώνεται για τη µεν χρήση πλατείας σε 19,50 €/ 

τ.µ. ετησίως, για τη δε χρήση πεζοδροµίων ή δρόµου, από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε 

φύσεως τεχνικοοικοδοµικές εργασίες σε 17,25 €/ τ.µ., µηνιαίως. 

 

� Σε όλη τη ∆ηµοτική Ενότητα Μαλίων: οι κοινόχρηστοι χώροι γύρω από τους 

πανηγυρίζοντες Ιερούς Ναούς, των οποίων οι χρήση µπορεί να παραχωρηθεί σε 

µικροπωλητές µόνο την προηγούµενη και την ηµέρα των τοπικών εορτών: 17,39 €/4 µέτρα 

µήκους πρόσοψης.      

Β.  Την καταβολή του αναλογούντος τέλους κοινόχρηστων χώρων ως ακολούθως:  

προκαταβολή ίση µε το 30% του συνολικού ποσού του τέλους χρήσης κοινόχρηστου 

χώρου, η οποία θα πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της  άδειας Χρήσης 

Κοινόχρηστου Χώρου,  χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής και δύο 

ισόποσες µηνιαίες δόσεις για την εξόφληση του υπολειπόµενου ποσού  ( µε προθεσµία 

καταβολής της πρώτης δόσης ένα µήνα µετά την υποβολή της αίτησης χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου και της δεύτερης δόσης ένα µήνα µετά την καταβολή της πρώτης 

δόσης).  Αιτήσεις για χρήση κοινόχρηστου χώρου που κατατίθενται µετά τις 31 Αυγούστου, 

θα υπάγονται υποχρεωτικά σε καθεστώς εφάπαξ εξόφλησης του σχετικού τέλους. 

Γ.   Η παρούσα ισχύει από τη δηµοσίευσή της και µέχρι νεότερη τροποποίηση ή κατάργησή της 

και καταργεί κάθε άλλη προγενέστερη όµοιά της. 

 

����Η απόφαση αυτή πήρε  αύξοντα αριθµό  119/2015  
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆-Τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

( α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν ο ι υ π ο γ ρ α φ έ ς τ ω ν π α ρ ό ν τ ω ν ) 

 

Η Γραµµατέας  

Ελένη Ορ. Μανουσάκη 

 

Γούρνες 

Ακριβές απόσπασµα 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

 

 

 Χρηστάκης Ιωάννης  
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