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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ       
∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΙΩΝ                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  4 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 57 
ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.  
 
  Στα Μάλια, σήµερα την 14η Φεβρουαρίου 2008, ηµέρα Πέµ̟τη και 
ώρα 17.30΄µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε δηµόσια συνεδρία-
ση, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ηµαρχείου Μαλίων, ύστερα α̟ό την µε αριθ. ̟ρωτ. 1054/08.02.2008 

έγγραφη ̟ρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μαλί-
ων, ̟ου δηµοσιεύθηκε στον ̟ίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και ε̟ι-
δόθηκε  α̟οδεικτικό σε όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των άρθρων 95 και  96  του Ν. 3463/2006.  
 
Πριν  α̟ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του  ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, κ. Κρητικός Ιωάννης, δια̟ίστωσε ότι σε σύνολο δεκαε̟τά 
(17) ∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν :  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :  
1.Κρητικός Ιωάννης, Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
2. Αναστασάκης Κων/νος, Αντιδήµαρχος 
3. Πα̟αδογιαννάκης Αντώνιος, Αντιδήµαρχος 
4. ∆ιαµαντάκης Εµµανουήλ, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
5. Χατζάκης Αδάµ, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
6. Λεοντάκης Ευάγγελος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
7. Ζαχαριουδάκης Γεώργιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
8. Ταµ̟ακάκης ∆ηµήτριος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
9. Τσαγκάρη Ειρήνη, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
10. ∆ιαµαντάκη – Βογιατζάκη Ελένη, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
11. Αλµ̟αντάκης Εµµανουήλ, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
12. Χατζηανδρέου Τρύφων, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
13. Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
14. ∆ιαµαντάκης Μιχαήλ, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
15. Συλλιγάρδος Κων/νος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
16. Αργυράκης Νικόλαος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
17. Κοκολάκης Βασίλειος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
18. Ψυχογιουδάκης Ζαχαρίας, ̟ρόεδρος Τ.Σ. Μοχού 
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ΑΠΟΝΤΕΣ :  
Ο Πρόεδρος του Το̟ικού Συµβουλίου Κρασίου, κ. Αργυράκης 
Κων/νος, ο  ο̟οίος κλήθηκε νόµιµα.   
 
Παρών και ο ∆ήµαρχος Μαλίων, κ. Λαγουδάκης Κων/νος.  
Στην συνεδρίαση ̟αρέστη και η Σ̟ίγγου Γεωργία, υ̟άλληλος του ∆ή-
µου, για την τήρηση των ̟ρακτικών της συνεδρίασης.  
 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Κρητικός Ιωάννης, αφού 
δια̟ίστωσε α̟αρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε τα 
εξής θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης : 
1. Έγκριση µετάβασης ∆ηµάρχου στην Αθήνα.  
Στην συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ζήτησε α̟ό τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου να α̟οφασίσουν εάν δέχονται να συζητηθούν  εκτός ηµερήσι-
ας διάταξης τα ανωτέρω θέµατα, ως κατε̟είγοντα.  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έ-
λαβε υ̟όψη τις διατάξεις του άρθρου 95 ̟αρ. 6 του Ν. 3463/2006 
(K.∆.Κ),  το άρθρο 5 του Κανονισµού λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου και µετά α̟ό διαλογική συζήτηση, α̟οφάσισε οµόφωνα τη συ-
ζήτηση του ανωτέρω θέµατος εκτός ηµερησίας διάταξης.  
  
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αναφερόµενος στο 3ο  θέµα 
εκτός της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο Μα-
λίων, κ. Αναστασάκη Κων/νο, ο ο̟οίος εισηγούµενος το θέµα εί̟ε 
εξής:  
   Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1080/80 «̟ερί ̟ροσό-
δων», ε̟ιτρέ̟εται η – υ̟έρ του ∆ήµου – ε̟ιβολή τέλους, εις βάρος των 
χρησιµο̟οιούντων, διαρκώς ή ̟ροσκαίρως, ̟εζοδρόµια, οδούς και 
̟λατείες και εν γένει κοινόχρηστους χώρους και το υ̟έδαφος αυτών.  
Ως κοινόχρηστος χώρος, για την εφαρµογή των διατάξεων του ̟αρό-
ντος, νοείται και το δά̟εδο των χώρων της θέσεως των ̟ροσόψεων των 
ισογείων των οικοδοµών και των εγκεκριµένων οικοδοµούντων γραµ-
µών (στοές, υ̟έδαφος αυτών και α̟οτµήσεις γωνιών οικοδοµικών τε-
τραγώνων), α̟οτελούνται των χώρων τούτων ̟ροεκτάσεις ̟εζοδροµίων 
αφεθέντων εις κοινή χρήση.  
Στην συνέχεια ο κ. Αντιδήµαρχος ανέφερε ότι µε την µε αριθµό 14/2001 

α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είχαν καθοριστεί τα τµήµατα 
των κοινοχρήστων χώρων των ο̟οίων ε̟ιτρέ̟εται η ̟αραχώρηση χρή-
σης καθώς και τα τέλη χρήσεως σε δραχµές. 
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Με την µε αριθµό 169/2002 α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγινε 
η µετατρο̟ή των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων α̟ό δραχµές σε 
ευρώ. 
Με την υ̟’ αρίθ. 70/2003 α̟όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου α̟οφασί-
στηκε να ̟αραµείνει σε ισχύ η υ̟’ αριθ. 169/2002 α̟όφαση του ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου. 
Με την υ̟΄αρίθµ. 53/2005 α̟όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου α̟οφασί-
στηκε ανα̟ροσαρµογή των τελών χρήσης κοινόχρηστων η ο̟οία ι-
σχύει µέχρι σήµερα. 
Με την υ̟’ αριθ. 172/2005 α̟όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθη-

κε η  ̟αραχώρηση ̟ρος χρήση,  τµηµάτων  του διαµορφωµένου κοι-
νόχρηστου χώρου,  στην Πλατεία του Αγ. Ιωάννη, στον οικισµό της 
Σταλίδας και καθορίστηκε το  τέλος χρήσης των τµηµάτων  του εν 
λόγω διαµορφωµένου κοινόχρηστου χώρου.  
 
∆εδοµένου ότι ο ∆ήµος Μαλίων έχει ̟ροχωρήσει στην ανά̟λαση και 
διαµόρφωση αρκετών κοινόχρηστων χώρων, ̟ου βελτιώνουν την εικό-
να των οικισµών, ενώ ̟αράλληλα αυξάνουν την ε̟ισκεψηµότητα των 
ντό̟ιων και ξένων ε̟ισκε̟τών, α̟ό την ο̟οία ε̟ωφελούνται και οι 
διάφορες ε̟ιχειρήσεις ̟ου δραστηριο̟οιούνται στους χώρους αυτούς, 
αυξάνοντας την εµ̟ορική τους δραστηριότητα, η βούληση της ∆ηµοτι-
κής Αρχής, για το έτος 2008, βάση των όσων ανα̟τύχθηκαν ανωτέρω, 
είναι να γίνει αύξηση της τιµής ανά τετραγωνικό µέτρο, του τέλους 
χρήσης κοινόχρηστων χώρων, ως κάτωθι: 
  
Ν. 1080/80 άρθρο 3 Α̟όφαση 

∆.Σ. 
Τιµή ανά 
τ.µ. 2005 

Προτει-
νόµενη 
τιµή ανά 
τ.µ.  

Πλατεία Αγ. Ιωάννη Σταλίδας  172/2005 20,00 €  26,00 € 

Πεζοδρόµια Μαλίων και Σταλίδας 53/2005 30,00 €  33,00 € 

Πλατείες και δρόµοι Μαλίων και 
Σταλίδας 

53/2005 50,00 € 50,00 € 

Τεχνικοοικοδοµικές εργασίες στις 
̟εριοχές Μαλίων, Σταλίδα, Μοχού 

53/2005 20,50 € 23,00 € 

Πλατεία Μοχού 53/2005 20,500 € 26,00 € 

Παραχωρούµενοι αδιαµόρφωτοι 
χώροι βόρεια Εθνικής Οδού οικι-
σµού Σταλίδας 

53/2005 17,90 € 20,00 € 

Νέοι διαµορφωµένοι κοινόχρηστοι 
χώροι βόρεια της Εθνικής Οδού οι-
κισµού Σταλίδας 

  33,00 € 
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Κατό̟ιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Κρη-
τικός Ιωάννης, κάλεσε τα µέλη να α̟οφασίσουν σχετικά.  
  
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά α̟ό διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 
υ̟όψη την εισήγηση του Αντιδηµάρχου, κ. Αναστασάκη Κων/νου, τις 
υ̟’ αριθ. 14/2001, 169/2002, 70/2003, 53/2005 και 172/2005   α̟οφά-
σεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  και το άρθρο 13 του Ν. 1080/80 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ   
 

1. Εγκρίνει ανα̟ροσαρµογή των τελών χρήσης κοινόχρηστων 
χώρων, εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Μαλίων.  

2. Αναλυτικά τα τέλη χρήσεως ̟εζοδροµίων, ̟λατειών και λοι̟ών 
κοινοχρήστων χώρων, διαµορφώνονται ως εξής: 

♦ Για την ̟αραχώρηση ̟ρος χρήση,  τµηµάτων  του διαµορφωµένου 
κοινόχρηστου χώρου,  στην Πλατεία του Αγ. Ιωάννη, στον οικισµό 
της Σταλίδας:  
Το τέλος διαµορφώνεται σε 26,00 € ανά τ.µ. ετησίως. 

♦  Για την ̟εριοχή των Μαλίων και της Σταλίδας: 
Το τέλος διαµορφώνεται, για µεν χρήση των ̟εζοδροµίων σε 33,00 € 
ανά τ.µ. για τη δε χρήση ̟λατειών και δρόµων σε 50,00 €  ανά  τ.µ. 
ετησίως και για τη χρήση ̟εζοδροµίων ή δρόµου, α̟ό αυτούς ̟ου 
εκτελούν ο̟οιασδή̟οτε φύσεως τεχνικοοικοδοµικές εργασίες, σε 
23,00 € το τ.µ., µηνιαίως.  

♦ Για την ̟εριοχή του Μοχού:  
Το τέλος διαµορφώνεται για την µεν χρήση ̟λατείας σε 26,00 € ανά 

τ.µ., ετησίως, για τη δε χρήση ̟εζοδροµίων ή δρόµου, α̟ό αυτούς 
̟ου εκτελούν ο̟οιασδή̟οτε φύσεως τεχνικοοικοδοµικές εργασίες, 

σε 23,00 € ανά τ.µ., µηνιαίως. 

♦ Για τις ̟αραχωρούµενες εκτάσεις µε βάση δηλωτικά ρυµοτοµίας, 
βορείως της Εθνικής Οδού, του οικισµού Σταλίδας, το τέλος δια-
µορφώνεται σε  20,00 € ανά τ.µ., ετησίως.  

♦ Για τους νέους διαµορφωµένους κοινόχρηστους χώρους βόρεια 
της Εθνικής Οδού, του οικισµού Σταλίδα, το τέλος διαµορφώνεται 
σε 33,00 € ανά τ.µ., ετησίως.  

♦ Κατά τα λοι̟ά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1080/80 
«̟ερί ̟ροσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων».  
3. Η ̟αρούσα καταργεί τις  υ̟’ αριθ. 53/2005 και  172/2005 α̟ο-

φάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ισχύει µέχρι τρο̟ο̟οιή-
σεώς της ή καταργήσεως της. 
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Η ̟αρούσα α̟όφαση έλαβε αυξ. αριθ. 57. 
      Αφού συντάχθηκε υ̟ογράφηκε ως ̟αρακάτω: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
Κρητικός Ιωάννης              Σ̟ίγγου Γεωργία        Πα̟αδογιαννάκης Αντώνιος       
                                                                                     Αναστασάκης Κων/νος 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                ∆ιαµαντάκης Εµµανουήλ 
        Χατζάκης Αδάµ 

 Λεοντάκης Ευάγγελος  
 Ζαχαριουδάκης Γεώργιος 
 Ταµ̟ακάκης ∆ηµήτριος 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                Τσαγκάρη Ειρήνη 
 ∆ιαµαντάκη–Βογιατζάκη Ελ.  

                                                                                     Αλµ̟αντάκης Εµµανουήλ 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                 Χατζηανδρέου Τρύφων 

             Ανυφαντάκης Εµµανουήλ 
                     ∆ιαµαντάκης Μιχαήλ 
                   Συλλιγάρδος Κων/νος 

 Αργυράκης Νικόλαος 
 Κοκολάκης Βασίλειος 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


