
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2096  /27-02-2015 

4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ   

 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 

                 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Ν.Π.Δ.Δ. του 

Δήμου Χανίων, συνεδρίασε σήμερα  26/02/2015 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:00 στην 

αίθουσα του  Συμβουλίου του ΔΛΤ Χανίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

2064/19-02-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. 

Φανδριδάκη Κωνσταντίνου. 

 

                                  Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

Φανδριδάκης  Κωνσταντίνος Πρόεδρος ΔΛΤΧ, Φιωτάκης Σταύρος, Παπαδάκη 

Μάρω, Παπαδημητρίου Σωτηρία, Γαροφαλάκη Αικατερίνη, Μαθιουδάκης 

Βασίλειος, Αναγνωστόπουλος Νικόλαος, Προεστάκης Στυλιανός , Τσαπάκος 

Γεώργιος , Παπαδογιάννης Αριστείδης,   Ορφανός Ιωάννης, Λιμενάρχης Χανίων 

 

                                          Παρόντα Τακτικά Μέλη  

Φανδριδάκης  Κωνσταντίνος Πρόεδρος ΔΛΤΧ,  Φιωτάκης Σταύρος,  

Αναγνωστόπουλος Νικόλαος,   Προεστάκης Στυλιανός, Παπαδάκη Μάρω, 

Γαροφαλάκη Αικατερίνη ,   Σημαντηράκης  Βασίλειος Υπολιμενάρχης Χανίων. 

                                               Aπόντες       

 Παπαδογιάννης Αριστείδης. Παπαδημητρίου Σωτηρία, Μαθιουδάκης Βασίλειος, 

Τσαπάκος Γεώργιος 

Παρούσα ήταν και η πρακτικογράφος κα Παπαδάκη Κυριακή.  

 

    
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 11

η
 / 2015.  

 

 

ΘΕΜΑ : Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαιθρίου εμπορίου στη χερσαία λιμενική 

ζώνη αρμοδιότητας ΔΛΤΧ για το έτος 2015 και προσδιορισμός αντίστοιχου 

τέλους. 

      Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων κ. Φανδριδάκης 

Κωνσταντίνος  ,  ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι  βάσει του άρθρου 3 παρ.1 του 

Ν.2323/95 και της ΚΥΑ υπ΄αρ.3131/17/96 Υπ. Αν/ξης και ΥΕΝ το Δ.Λ.Τ.Χ. έχει την 

αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες άσκησης στάσιμου και πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου 

εντός των λιμανιών της δικαιοδοσίας του. 

 Σύμφωνα με το Ν.3190/03 οι παραπάνω άδειες εκδίδονται  ύστερα από την γνώμη 

της επιτροπής της παρ.8 του άρθρ.1 του Ν.2323/95 όπως τροποποιήθηκε με τον 

Ν.3377/2005 και ισχύει . 

Στη συνέχεια έθεσε υπ’ όψη του Δ.Σ. το πρακτικό της προαναφερθείσας επιτροπής η 

οποία συνεκλήθη  με το υπ’ αρ. πρωτ. 2010/03/02/2015 έγγραφο εισηγείται τη λήψη 

απόφασης . 

«      ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ   ΕΜΠΟΡΙΟΥ   2015  » 

 



Συνεδρίαση1
η
: 

10/02/2015 
 Ώρα έναρξης: 12.00μ.μ 
 Ημέρα: Τρίτη 
Πρόσκληση προέδρου: 2010/03/02/2015. 

Μέ βάση το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.2323/95 και την ΚΥΑ υπ'αρ.3131/17/96 
Υπ.Αν./ξης και YEN το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων έχει την αρμοδιότητα να 
εκδίδει άδειες άσκησης στάσιμου και πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου εντός των 
λιμανιών της δικαιοδοσίας του. Σύμφωνα με τον Ν.3190/03 οι παραπάνω άδειες 
εκδίδονται ύστερα από τη γνώμη της επιτροπής της παρ.8 του αρθ.1 τουΝ.2323/95 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3377/2005 και ισχύει. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, με το υπ'αρ. 2010/03-02-2015 έγγραφο 
προσκλήθηκαν οι παρακάτω φορείς: Εμπορικό Επιμελητήριο Χανίων, Εμπορικός 
Σύλλογος Χανίων, Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Χανίων, 
Σωματείο επαγγελματιών και πωλητών λαϊκών αγορών Χανίων, Εθνική 
Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, 28

η
 Εφορεία Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων, ΚΕ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, ο 
Λιμενάρχης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, σε συνεδρίαση στις 10/02/2015 
και ώρα 12.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων. 

Οι εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων οι οποίοι παραβρέθηκαν ήταν : 

1.  Φανδριδάκης Κωνσταντίνος πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων. 
2.  Ζερβουδάκης Παναγιώτης εκπρόσωπος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Χανίων 
και 

 εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων. 
3. Καραπατάκης Ηλίας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 

και Εμπόρων Ν.Χανίων. 
4. Μπούρμπου Χρύσα εκπρόσωπος της Εφορείας  Αρχαιοτήτων Χανίων. 

5. Μπασιά Αμαλία ο εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες 

6. Βαρδαξής Βασίλειος εκπρόσωπος από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων. 

Παρούσα ήταν η γραμματέας του Δ.Λ.Τ.Χ Παπαδάκη Κυριακή. 

Δεν παραβρέθηκαν αν κλήθηκαν ο εκπρόσωπος του Σωματείου επαγγελματιών και 
πωλητών λαϊκών αγορών. 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός θέσεων αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο 
Ενετικό Λιμάνι Χανίων για το έτος 2015 

Ο κ, Φανδριδάκης  Κων/νος, ως πρόεδρος της επιτροπής, αναφερόμενος στο 
παραπάνω θέμα, προχώρησε ο ίδιος σε μια γενική ενημέρωση της κατάστασης που 
ίσχυε έως τώρα για τις άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Ενετικό Λιμάνι 
Χανίων.  
Κατά το προηγούμενο έτος προβλέπονταν δώδεκα (12) θέσεις που αφορούσαν: 
 

Είδος Θέσεις Μέγιστος αριθμός 



Ζωγράφοι (Νότιο-Δυτικά Ισλαμικού 
Τεμένους) 

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ(4) 

Ζωγράφοι (Άγκυρα-Ναυτικό Μουσείο) ΜΙΑ ΘΕΣΗ(1) 
Θέσεις υπαίθριου εμπορίου 
χειροποίητων 
ιδιοκατασκευών 

(Άγκυρα-Ναυτικό Μουσείο) ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ (2) 

Ψημένο Καλαμπόκι Ξηροί 
καρποί ποπ κορν-Μαλλί 
γριάς 

(Πλατεία Κατεχάκη) ΜΙΑ ΘΕΣΗ( 1) 

Ψημένο Καλαμπόκι Ξηροί 
Καρποί ή ποπ κορν-Μαλλί 
της γριάς 

(Εναντι Λιμεναρχείου) ΜΙΑ ΘΕΣΗ (1) 

Ψημένο Καλαμπόκι, Ξηροί 
καρποί, ποπ κορν-Μαλλί της 
γριάς 

(Άγκυρα-Ναυτικό Μουσείο) ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ (2) 

Θέσεις υπαίθριου εμπορίου 
χειροποίητων 
ιδιοκατασκευών 

(-Δυτικά Ισλαμικού 
Τεμένους) 

ΜΙΑ ΘΕΣΗ(1) 

 
 

Ο Πρόεδρος πρότεινε για το έτος 2015 συνολικά οι θέσεις να είναι δώδεκα (12) και 
συγκεκριμένα να παραμείνουν οι ίδιες σε αριθμό δεδομένου ότι πρέπει όσο δυνατόν 
να διαφυλάξουμε τις θέσεις εργασίας, άποψη που συμφώνησαν όλοι οι 
παραβρισκόμενοι. 
Επίσης ο Πρόεδρος ζήτησε οι θέσεις του υπαίθριου εμπορίου να μην θίγουν τα 
συμφέροντα των στεγασμένων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο Ενετικό 
Λιμάνι και οι τιμές θα διαμορφωθούν ανάλογα της θέσεως του καθενός. 

Η τοποθέτηση των εκθέσεων στις θέσεις των ζωγράφων να μην υπερβαίνει σε 
ύψος το 1,50 μ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2,παρ.3 του Ν.3131/96 ΥΑ θα προτιμούνται, εφόσον 
πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις έκδοσης αδειών, έναντι όλων των άλλων 
ενδιαφερομένων, άτομα ευπαθών ομάδων (ανάπηροι διαφόρων κατηγοριών κ.λ.π) 

Ο κος Ζερβουδάκης Παναγιώτης εξέφρασε την άποψη ότι οι θέσεις 
υπαιθρίου εμπορίου που βρίσκονται Νότιο-Δυτικά Ισλαμικού Τεμένους στην Ακτή 
Τομπάζη θα πρέπει να μεταφερθούν διότι η χρήση τους εμποδίζει τη θέα προς το 
λιμάνι των επισκεπτών που κάθονται στα καταστήματα πίσω από αυτές .  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1 .Όλα τα παραπάνω, την εισήγηση του Προέδρου και αφού είδαν τις νομικές 

διατάξεις περί Λιμενικών Ταμείων. 
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Μειοψηφούντος του κου Ζερβουδάκη Παναγιώτη ως προς την οριοθέτηση των 
θέσεων υπαιθρίου εμπορίου Νότιο-Δυτικά Ισλαμικού Τεμένους στην Ακτή 
Τομπάζη, 

Εγκρίνει τις παρακάτω κατηγορίες θέσεων αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων, αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ.Χ για το έτος 2015 ως 
εξής: 



για την άσκηση υπαιθρίου στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων για το έτος 2015. 
            Τα άτομα που θα λάβουν άδεια ζωγράφου θα ζωγραφίζουν τα ίδια πίνακες στο   
            χώρο που θα τους παραχωρηθεί. 

Οι θέσεις του υπαίθριου εμπορίου να μην θίγουν τα συμφέροντα των 
στεγασμένων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο Ενετικό Λιμάνι . 

Η τοποθέτηση των εκθέσεων στις θέσεις των ζωγράφων να μην υπερβαίνει 
αυστηρά σε ύψος το 1,50 μέτρο και σε εμβαδόν 1x1,50 τ.μ . 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 ,παρ3 του Ν.3131/96 θα προτιμούνται, εφόσον 
πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις έκδοσης αδειών, έναντι όλων των άλλων 
ενδιαφερομένων, άτομα ευπαθών ομάδων (ανάπηροι διαφόρων κατηγοριών κ.λ.π) 

Ακολούθησε συζήτηση των  μελών του Δ.Σ. επί της ανωτέρω γνωμοδότησης για 

τις κατηγορίες επαγγελμάτων, τις θέσεις τους  και το μέγιστο αριθμό τους, καθώς και 

της πρότασης του Προέδρου για το επιβαλλόμενο τέλος ανά κατηγορία. 

Οι θέσεις αυτές χωροθετούνται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη. 

Μετά από διαλογική συζήτηση 

 

                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Εγκρίνει  τις παρακάτω κατηγορίες  θέσεων αδειών άσκησης υπαίθριου 

στάσιμου εμπορίου, αποδεχόμενο την παραπάνω Απόφαση-γνωμοδότηση της 

επιτροπής υπαίθριου εμπορίου, τη χωροθέτηση τους στo Ενετικό Λιμάνι Χανίων, 

αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ.Χ καθώς και το επιβαλλόμενο τέλος ανά κατηγορία. για το έτος 

2015  ως εξής:     

                                     

Είδος Θέσεις Μέγιστος αριθμός Ευρώ/θέση 

Ζωγράφοι (Νότιο-Δυτικά 
Ισλαμικού Τεμένους) 

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ 

ΘΕΣΕΙΣ(4) 

900 

Έως1200 

Ζωγράφοι (Άγκυρα-Ναυτικό 

Μουσείο) 

ΜΙΑ ΘΕΣΗ(1) 500 

Είδος Θέσεις Μέγιστος αριθμός 

Ζωγράφοι (Νότιο-Δυτικά Ισλαμικού 
Τεμένους) 

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ(4) 

Ζωγράφοι (Άγκυρα-Ναυτικό Μουσείο) ΜΙΑ ΘΕΣΗ(1) 
Θέσεις υπαίθριου εμπορίου 
χειροποίητων 
ιδιοκατασκευών 

(Άγκυρα-Ναυτικό Μουσείο) ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ (2) 

Ψημένο Καλαμπόκι Ξηροί 
καρποί ποπ κορν-Μαλλί 
γριάς 

(Πλατεία Κατεχάκη) ΜΙΑ ΘΕΣΗ( 1) 

Ψημένο Καλαμπόκι Ξηροί 
Καρποί ή ποπ κορν-Μαλλί 
της γριάς 

(Εναντι Λιμεναρχείου) ΜΙΑ ΘΕΣΗ (1) 

Ψημένο Καλαμπόκι, Ξηροί 
καρποί, ποπ κορν-Μαλλί της 
γριάς 

(Άγκυρα-Ναυτικό Μουσείο) ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ (2) 

Θέσεις υπαίθριου εμπορίου 
χειροποίητων 
ιδιοκατασκευών 

(-Δυτικά Ισλαμικού 
Τεμένους) 

ΜΙΑ ΘΕΣΗ(1) 



Θέσεις υπαίθριου εμπορίου 
χειροποίητων 
ιδιοκατασκευών 

(Άγκυρα-Ναυτικό 

Μουσείο) 

ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ (2) 500 

Ψημένο Καλαμπόκι Ξηροί 
καρποί ποπ κορν-Μαλλί 
γριάς 

(Πλατεία Κατεχάκη) ΜΙΑ ΘΕΣΗ( 1) 700 

Ψημένο Καλαμπόκι Ξηροί 
Καρποί ή ποπ κορν-Μαλλί 
της γριάς 

(Εναντι Λιμεναρχείου) ΜΙΑ ΘΕΣΗ (1) 700 

Ψημένο Καλαμπόκι, Ξηροί 
καρποί, ποπ κορν-Μαλλί της 
γριάς 

(Άγκυρα-Ναυτικό 

Μουσείο) 

ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ (2) 500 

Θέσεις υπαίθριου εμπορίου 
χειροποίητων 
ιδιοκατασκευών 

(Δυτικά 
Ισλαμικού 
Τεμένους) 

ΜΙΑ ΘΕΣΗ(1) 800 

 

Οι παραπάνω θέσεις χωροθετούνται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη. 

            

   Β) Αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Φανδριδάκη Κωνσταντίνο τις περαιτέρω 

ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.     

         

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Η  ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ  ΤΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΩ 

  ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΡΟΕΣΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ. 

 

   

ΦΑΝΔΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ  

 

 


