
       

 

 

Έκδ.1 αναθ.6 ημ/νία έγκρ. 1/6/2016 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 
 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ   
Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών 

 

Ταχ.Δ/νση: Δημοτικό κτήριο, Πλ.Δασκαλογιάννη 

15 , 71201 Ηράκλειο 

 

Πληροφορίες: Γ. Πολυχρονάκης, Τοπ.Μηχ. 

Τηλ.: 2813-409359  

Fax: 2810-343314   

Email: polychronakis@heraklion.gr 

Ηράκλειο,   9/11/2016 

Αρ.Πρωτ.: ………….. 
Σχετ.: Η 114131/5-10-2016 

Απόφαση 
 

ΠΡΟΣ:  Την Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής Δ. Ηρακλείου 
(δια του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. 

Ρασούλη Γιάννη) 

Κοιν: 

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δ.Η. κ. 

Περαντωνάκη Εμμ. 

 

 

ΘΕΜΑ: Θέσπιση προδιαγραφών τοπογραφικών διαγραμμάτων που συνοδεύουν 
τις αιτήσεις παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων στην πόλη του Ηρακλείου και 
εισήγηση για τροποποίηση των 602/2015 και  2/2016 Αποφάσεων Δημοτικού 

Συμβουλίου σύμφωνα με την  414/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Ηρακλείου. 
 

 

 

Η Επιτροπή που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 114131/5-10-2016 Απόφαση των 

Αντιδημάρχων α)Τεχνικών έργων, Αυτεπιστασίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 

β) Χωροταξικού   Σχεδιασμού και Πολεοδομίας και γ) Πολιτισμού, Εθελοντισμού και 

Μνημείων, ως συναρμόδιοι του Τμήματος Προστασία και Ανάδειξης Παλιάς Πόλης, 

Οικιστικών Συνόλων και Ενετικών Τειχών, συνεδρίασε την  ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2016 παρόντων των: 

1. Πολυχρονάκη Γεώργιο , Τοπογράφο μηχανικό, υπάλληλο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας 

Δ.Η. πρόεδρο της Επιτροπής 

2. Μαρή Κωνσταντίνο, προϊστάμενο του τμήματος Ελέγχου Προσόδων, μέλος της 

Επιτροπής και  

3. Λεμπιδάκη Αικατερίνη, Αρχιτέκτονα μηχανικό,  υπάλληλο του τμήματος Παλιάς Πόλης 

της διεύθυνσης Τεχνικών έργων & Μελετών,  μέλος της Επιτροπής,  

 

με σκοπό να ορίσει τις προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων που 

συνοδεύουν τις αιτήσεις παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων στην πόλη του Ηρακλείου, 

καθώς και να εξετάσει αιτήματα δημοτών-επιχειρήσεων που έχουν προκύψει από την 

εφαρμογή της κανονιστικής πράξης κοινοχρήστων χώρων της Παλιάς Πόλης όπως αυτή 

ορίζεται με: 

   

 Την 602/2015 Α.Δ.Σ. 

 Την 2/2016  Α.Δ.Σ 

 Την 414/2016 Α.Δ.Σ. 

 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί: 

Α. Σχετικά με τις προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων που συνοδεύουν 

τις αιτήσεις παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων στην πόλη του Ηρακλείου, με σκοπό την 



       

 

ενιαία μορφή και ακρίβεια καθώς  και την λειτουργική αξιοποίηση των διαγραμμάτων που 

συνοδεύουν την Κανονιστική Πράξη κοινοχρήστων χώρων, εκπονήθηκαν και προτείνονται 

οι παρακάτω προδιαγραφές υποβαλλόμενων τοπογραφικών διαγραμμάτων που 

συνοδεύουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων: 

 

Σε αναλογική μορφή: 

1. Υποβάλλεται Τοπογραφικό Διάγραμμα από διπλ. Τοπογράφο ή Πολιτικό Μηχανικό 

συνταγμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ν.4030/2012, απαραίτητα με 

Εξάρτηση στο Κρατικό Δίκτυο ΕΓΣΑ87 και σε κατάλληλη κλίμακα, σε 3 αντίγραφα. 

Το Τοπογραφικό διάγραμμα συνοδεύει θεωρημένο την απάντηση της Υπηρεσίας 

προς τον αιτούντα. 

2. Πλήρης εφαρμογή του σχεδίου πόλης και της εγκεκριμένης ρυμοτομίας.  

3. Απόσπασμα σχεδίου πόλης της ευρύτερης περιοχής ενδιαφέροντος, απόσπασμα 

της υπό εκπόνηση μελέτης Παλιάς Πόλης (Μελέτη Πανταζή) και φωτογραφίες από 

κατάλληλες θέσεις λήψης επί του διαγράμματος. 

4. Πλήρης αποτύπωση όλων των επιπεδομετρικών λεπτομερειών και απαραίτητα του 

συνόλου του εξοπλισμού στην ζώνη ενδιαφέροντος και στην ευρύτερη περιοχή της 

αιτούμενης επιφάνειας (κτίσματα, φρεάτια, τοιχεία, υλοποιημένες ΟΓ-ΡΓ, ράμπες 

και οδεύσεις ΑΜΕΑ, πεζοδρόμια, δέντρα, παγκάκια, κάδοι, παρτέρια κλπ). 

5. Πίνακας συντεταμένων ΕΓΣΑ87 των αιτούμενων προς παραχώρηση χώρων και των 

τυχόν ήδη παραχωρημένων και εμβαδά αυτών. 

6. Τυχόν γειτνίαση με μνημεία, διατηρητέα κτίρια κλπ πρέπει να αναφέρεται ιδιαίτερα 

στο διάγραμμα και στα αποσπάσματα επί του διαγράμματος. 

 

Σε ψηφιακή μορφή (CD εντός του φακέλου ή αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 

1. Αρχείο τύπου dwg του υποβαλλόμενου σχεδίου με διατήρηση του συστήματος 

αναφοράς στο ΕΓΣΑ87. 

2. Αρχείου τύπου pdf με την πινακίδα του σχεδίου, ως υποβλήθηκε.  

3. Σειριακά αρχεία txt συντεταμένων των περιβαλλουσών (polylines) των προς 

παραχώρηση χώρων (της μορφής α/α, χ, ψ, ζ) καθώς και των ήδη 

παραχωρηθέντων. 

(πρότυπα σχέδια, υποδείγματα σχεδίων, καθώς και το σύνολο των αποσπασμάτων 

διατίθενται από την πολεοδομία στους μελετητές σε αναλογική και ψηφιακή μορφή. Ο 

έλεγχος του φακέλου συναρτάται με την πληρότητα των τοπογραφικών στοιχείων ως 

αναφέρονται). 

 

Β. Σχετικά με αιτήματα δημοτών-επιχειρήσεων που έχουν προκύψει από την εφαρμογή 

της κανονιστικής πράξης κοινοχρήστων χώρων της Παλιάς Πόλης όπως αυτή ορίζεται με 

τις  602/2015 Α.Δ.Σ., 2/2016  Α.Δ.Σ και  σύμφωνα με την 414/2016 Α.Δ.Σ., η Επιτροπή 

εισηγείται: 

 

1. Για το Τμήμα της οδού Καντανολέοντος από τη συμβολή της οδού Μινώταυρου  

έως την είσοδο του πάρκου Θεοτοκοπούλου, και κατόπιν των υπ. αριθμ. 

50127/12-5-2016 & 59662/3-6-2016 αιτημάτων, τα οποία αντιμετωπίζονται  

ενιαία επειδή αφορούν συγκεκριμένο υποσύνολο, προτείνεται ο παραχωρούμενος 

κοινόχρηστος χώρος να οριστεί σε 6,90 μέτρα πλάτος σε επαφή με το πάρκο, 

δεδομένου του ότι ο ελεύθερος κοινόχρηστος που απομένει για όδευση πεζών 

ξεπερνάει τα 4,50 μέτρα.  

Το τμήμα του κοινόχρηστου χώρου στην οδό Καντανολέοντος, στη συμβολή με 

την οδό Μινωταύρου, και το οποίο είναι κοινή προβολή δύο καταστημάτων, για το 

οποίο πρέπει να γίνει επιμερισμός, παραμένει ΕΛΕΥΘΕΡΟ, χωρίς τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με την Ν174/2016 Απόφαση του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου και έως την έκδοση οριστικής απόφασης.   

2. Στην οδό Αρκολέωντος , και κατόπιν του υπ. αριθμ. 22038/29-2-2016 

αιτήματος για όλο το μήκος του πεζόδρομου, προτείνεται να διατηρηθεί ελάχιστο 

πλάτος 3,00 μέτρων για την κίνηση των πεζών με παράλληλη διατήρηση του 

άξονα στη φυσική του θέση χωρίς μετατοπίσεις κατά περίπτωση. Άρα διαθέσιμος 



       

 

χώρος θα είναι αυτός που προκύπτει με παράλληλη διατήρηση άξονα 1,50 μέτρων 

εκατέρωθεν του μέσου του δρόμου (ημιπλάτος από άξονα). 

3. Κατόπιν του υπ. αριθμ. 95520/24-8-2016 αιτήματος για τις οδούς Καγιαμπή, 

Ζαμπελίου και Γραμβούσης, γνώμη της Επιτροπής είναι να διατηρείται ελάχιστο 

πλάτος 2,50 μέτρων με παράλληλη διατήρηση του άξονα στη φυσική του θέση 

χωρίς μετατοπίσεις κατά περίπτωση. Άρα διαθέσιμος χώρος θα είναι αυτός που 

προκύπτει με παράλληλη διατήρηση απόστασης από άξονα 1,25 μέτρων 

εκατέρωθεν του μέσου του δρόμου (ημιπλάτος από άξονα). 

4. Κατόπιν των υπ. αριθμ. 10524/16-9-2016, 72562/30-6-2016 & 78578/12-

7-2016 αιτημάτων, για την οδό 25ης Αυγούστου, λαμβάνοντας υπ΄ όψη την 

μετατόπιση της γραμμής όδευσης Α.Μ.Ε.Α.  και την τον ιδιαίτερο ιστορικό και 

αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του δρόμου προτείνεται ζώνη παραχωρούμενου 

κοινόχρηστου χώρου 3,00 μέτρων εκατέρωθεν, παράλληλα με τις οικοδομικές 

γραμμές. Κατά περίπτωση εξετάζονται οι θέσεις κοινωνικού εξοπλισμού (παγκάκια, 

δέντρα, φωτιστικά κλπ) και η θέση της γραμμής όδευσης Α.Μ.Ε.Α.  

5. Επίσης, για το τμήμα του κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται στην πάροδο της 

25ης   Αυγούστου  (υπ. αριθμ. 119052/17-10-2016 αίτημα) προτείνεται να 

οριστεί πλάτος παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου 1,50 μέτρου (40% του 

συνολικού πλάτους των 3,75 μέτρων) με απαραίτητη προϋπόθεση την έγκριση της 

Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.  

6. Για κατάστημα στην οδό Τσικριτζή  που βρίσκεται στο τμήμα του δρόμου που έχει 

μετατοπιστεί η  γραμμή όδευσης Α.Μ.Ε.Α. λόγω ύπαρξης του δέντρου, προτείνεται 

να επεκταθεί ο   παραχωρούμενος  κοινόχρηστος χώρος σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 

56426/27-5-2016 αίτημα σε απόσταση 0,50 μέτρων από την γραμμή όδευσης 

Α.Μ.Ε.Α., με απαραίτητη προϋπόθεση την προσκόμιση Υπεύθυνων δηλώσεων 

παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου  των έναντι 

επιχειρήσεων. Σε περίπτωση μετατόπισης του δέντρου παύει να ισχύει η 

τροποποίηση αυτή και θα εξεταστεί εκ νέου. 

7. Για κατάστημα στην Πλατεία Δασκαλογιάννη αρ. 3-4 και κατόπιν του υπ. αριθμ. 

50127/12-5-2016 αιτήματος  δεν γίνεται δεκτή η πρόταση    της επέκτασης του  

κοινόχρηστου χώρου εμπρός και δυτικά του καταστήματος, διότι καταλαμβάνει 

ζωτικό τμήμα της πλατείας και επηρεάζει τη κανονικότητα  του χώρου. Για το 

τμήμα ανατολικά του καταστήματος και μπροστά από το υπάρχον περίπτερο 

παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων με την προϋπόθεση 

χορήγησης υπεύθυνης δήλωσης από τον ιδιοκτήτη του περιπτέρου ότι δεν 

προτίθεται να το λειτουργήσει. Σε κάθε περίπτωση ο προς παραχώρηση 

κοινόχρηστος χώρος δεν πρέπει να ξεπερνάει τη προβολή του περιπτέρου αλλά και 

σε πλάτος να είναι σε ευθεία με την  οριοθέτηση του κοινόχρηστου χώρου του 

καταστήματος.          

8. Στη πάροδο Μινωταύρου (βόρεια του κτιρίου του ΟΤΕ) και κατόπιν του υπ. αριθμ. 

43764/20-4-2016 αιτήματος  προτείνεται να διστηρηθεί ελεύθερο ελάχιστο 

πλάτος 2,50 μέτρων για την κίνηση των πεζών, με παράλληλη διατήρηση του 

άξονα στη φυσική του θέση χωρίς μετατοπίσεις. Άρα διαθέσιμος χώρος θα είναι 

αυτός που προκύπτει με παράλληλη διατήρηση άξονα 1,25 μέτρων εκατέρωθεν 

του μέσου του δρόμου (ημιπλάτος).Για τη παραχώρηση του τμήματος του 

κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται στη πρόσοψη του κτιρίου ΟΤΕ  απαιτείται η 

έγγραφη συγκατάθεση του ΟΤΕ. 

9. Στην οδό Σαπουτιέ και κατόπιν του 40633/13-5-2016 αιτήματος, επειδή στον 

άξονα του πεζόδρομου υπάρχουν μεγάλα δέντρα, δύναται να μετατοπιστεί ο 

άξονας προς τη  βόρεια πλευρά και να παραχωρηθεί προς χρήση το νότιο προς τον 

άξονα τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση την προσκόμιση Υπεύθυνων δηλώσεων 

παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου  των έναντι 

επιτηρήσεων. 

10. Στην οδό Κυδωνίας, και κατόπιν του υπ’ αριθμ. 27542/10-3-2016 αιτήματος, για 

το τμήμα που είναι πεζόδρομος, προτείνεται να διατηρηθεί ελάχιστο πλάτος 2,50 

μέτρων για την κίνηση των πεζών με παράλληλη διατήρηση του άξονα στη φυσική 

του θέση χωρίς μετατοπίσεις. Άρα διαθέσιμος χώρος θα είναι αυτός που προκύπτει 



       

 

με παράλληλη διατήρηση άξονα 1,25 μέτρων εκατέρωθεν του μέσου του δρόμου 

(ημιπλάτος). 

11. Κατόπιν των υπ. αριθμ. 42677/18-4-2016, 95912/25-8-2016 & 

139888/15/10/2016  αιτημάτων, στις οδούς (πεζόδρομους) Λοχαγού Μαρινέλη 

& Κοσμά Ζώτου  (πλατεία Πειραιώς) προτείνεται να: 

α)οριστεί ελάχιστο πλάτος 2,50 μέτρων για τη κίνηση των πεζών, 

β) να καταργηθεί η υπάρχουσα χρήση κοινόχρηστου χώρου, σε επαφή με το 

διαμορφωμένο παρτέρι και να μην επιτρέπεται τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

σε επαφή με το τοιχίο που περιβάλει το διαμορφωμένο αλσύλλιο. 

γ)στη συμβολή της οδού Λοχ. Μαρινέλη και της Πλ. 18 Άγγλων, εφόσον 

προσκομίζονται Υπεύθυνες δηλώσεις των έναντι καταστημάτων, δύναται  

μετατόπιση του ελεύθερου  άξονα για την κίνηση πεζών, με απότμηση στην 

έξοδο της Λοχαγού Μαρινέλη όπως φαίνεται στο σχέδιο (τμήμα 2). Για το 

τμήμα που βρίσκεται δεξιά της εισόδου του καταστήματος στη πρόσοψη  

παρακείμενου κτιρίου  (πλ. 18 Άγγλων) είναι απαραίτητη η προσκόμιση 

Υπεύθυνης δήλωσης (τμήμα 3). 

δ)κατά τα λοιπά να ισχύουν όσα προβλέπονται στην 2/2016 Α.Δ..Σ.   

12. Στην πλατεία Καλλεργών, για τα καταστήματα που βρίσκονται στην συμβολή των  

οδών Αγίου Τίτου & Ανδρόγεω και κατόπιν των 36602/5-4-2016 & 

36603/5-4-2016 προτείνεται  να επεκταθεί ο κοινόχρηστος χώρος που 

βρίσκεται επί της πλατείας, κατά 0,55 μέτρα με απότμηση στην γωνία με την 

οδό Ανδρόγεω, έτσι ώστε να έρθει σε ευθεία με το υπάρχον τσιμεντένιο 

παρτέρι. 

Κατά τα λοιπά στην πλατεία Καλλεργών να ισχύουν όσα προβλέπονται στην 

2/2016 Α.Δ..Σ.   

13. Στην οδό Αγίου Τίτου 4, προβλέπεται από την 2/2016 Α.Δ.Σ. κοινόχρηστος χώρος   

προς παραχώρηση 7,00 τμ στην πρόσοψη του καταστήματος. Προτείνεται να 

παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος 3,65 τμ , αριστερά του καταστήματος στην 

εσοχή του πεζόδρομου, και σε απόσταση 0,50 μ. από την υπάρχουσα όδευση 

ατόμων Α.Μ.Ε.Α όπως φαίνεται στο διάγραμμα που συνοδεύει την υπ΄αριθμ. 

117379/12-10-2016.  

14. Στην οδό Μιλάτου , και για όλο το μήκος του πεζόδρομου, προτείνεται να 

διατηρηθεί ελάχιστο πλάτος 2,50 μέτρων για την κίνηση των πεζών με παράλληλη 

διατήρηση του άξονα στη φυσική του θέση χωρίς μετατοπίσεις κατά περίπτωση. 

Άρα διαθέσιμος χώρος θα είναι αυτός που προκύπτει με παράλληλη διατήρηση 

άξονα 1,25 μέτρων εκατέρωθεν του μέσου του δρόμου (ημιπλάτος). Σε περίπτωση 

παραχώρησης δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου από κατάστημα που 

βρίσκεται έναντι του ενδιαφερόμενου, η χρήση θα γίνεται χωρίς να επηρεάζεται η 

θέση του ελευθέρου άξονα.   

15. Στη οδό Κοραή , στο τμήμα της πλατείας ενδιάμεσα των δύο έναντι καταστημάτων 

«μήλον της Έριδος» και «αντίποδας» υπάρχει δέντρο με τσιμεντένιο παρτέρι. 

Επειδή στην 2/2016 Α.Δ.Σ. προβλέπεται ελεύθερος διάδρομος κίνησης πεζών 

νοτίως 2,32 μ & βορείως 2,50 μ, προτείνεται και κατόπιν του υπ’ αριθμ.59068/2-

6-2016 αιτήματος  για λόγους ισονομίας να παραμένει εκατέρωθεν του δέντρου 

2,32 μέτρων. 

16. Στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου , για το κατάστημα που βρίσκεται στο αριθμό 

15, προτείνεται ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος να διαμορφωθεί , όπως 

φαίνεται στο σχεδιάγραμμα που συνοδεύει το υπ’ αριθμ. 27897/11-3-2016 

αίτημα, και να είναι  σε ευθεία   με το υπάρχον στα δεξιά του καταστήματος 

δέντρο, με τη προϋπόθεση να παραμένει  σε κάθε περίπτωση ελεύθερος διάδρομος 

2,00μ από τα στοιχεία αστικού εξοπλισμού που βρίσκονται κατά μήκος της 

πλατείας. 

17. Σχετικά με το υπ’ αριθμ. 65990/15-6-2016 αίτημα επέκτασης του 

παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου για το κατάστημα που βρίσκεται στην  οδό 

Χάνδακος 1, και λόγω αυξημένου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (ο εσωτερικός 

χώρος είναι μνημείο), θα επανεξεταστεί κατόπιν προσκόμισης σύμφωνης γνώμης ή 

τυχόν παρατηρήσεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. 



       

 

18. Στην οδό Αμνισσού , και κατόπιν του υπ. αριθμ. 122401/25-10-2016 αιτήματος 

και για όλο το μήκος του πεζόδρομου, προτείνεται να διατηρείται ελάχιστο πλάτος 

2,50 μέτρων για την κίνηση των πεζών σε κάθε περίπτωση περίπτωση. Άρα 

διαθέσιμος χώρος θα είναι αυτός που προκύπτει με διατήρηση ελεύθερου χώρου 

2,5 μ. 

19. Στην οδό Καπετάν Χαραλάμπη, και κατόπιν του υπ’ αριθμ. 54008/23-5-2016 

αιτήματος για το τμήμα του πεζόδρομου αλλά και το υπόλοιπο, και επειδή τα 

παρακείμενα κτίσματα είναι διατηρητέα  αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Νεωτέρων 

Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κρήτης του ΥΠ.ΠΟ.Α. , απαιτείται η γνώμη της 

παραπάνω Υπηρεσίας προτού εξεταστεί το αίτημα. 

20. Σχετικά με το υπ΄αριθμ. 109506/2016 αίτημα των επιχειρηματιών της 

παραδοσιακής αγοράς (οδός 1866) προτείνουμε να παραμείνει το θεσμοθετημένο 

ελεύθερο πλάτος όπως είχε προβλεφθεί από την αρχική μελέτη της αγοράς και την 

υπ. αριθμ. 2/2016 Α.Δ.Σ.(κανονιστική πράξη). Δεν δύναται να παραχωρηθεί προς 

χρήση επιπλέον κοινόχρηστος χώρος (πέραν του διαμορφωμένου πεζοδρομίου) 

δεδομένης της υψηλής κίνησης πεζών, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο. 

Επιπλέον ο ελεύθερος χώρος του οδοστρώματος είναι απαραίτητος για λόγους 

ασφαλείας και κίνησης οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. 

21. Σχετικά με το αίτημα με  με αριθμ. πρωτ. 46160/27-4-2016 για επέκταση 

υφιστάμενου χώρου στο τμήμα της οδού 1866, μετά την συμβολή με την οδό 

Καρτερού προς την πλατεία Κορνάρου,  προτείνεται να μην εγκριθεί  το αίτημα για 

επέκταση του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου και να παραμείνει στο όριο 

του πεζοδρομίου, επειδή απομειώνεται ο ωφέλιμος χώρος διέλευσης πεζών και 

επηρεάζεται η κανονικότητα της παραδοσιακής αγοράς.  

22. Σχετικά με την με α. π. Δ.Η. 127664/2016 αίτηση των Αικατερίνης και Μαρίας 

Σέστακ προτείνουμε να απορριφθεί, δεδομένου ότι το ακίνητο δεν διαθέτει 

προβολή στην Πλατεία Αγ. Αικατερίνης παρά μόνο σε δίοδο πεζών και οχημάτων 

εκτακτης ανάγκης, και ταυτόχρονα δεν αποτελεί συνέχεια του ήδη υφιστάμενου 

«καφέ Χατζάκης». Επιπλέον το αλσύλλιο δεν επιτρέπει περίσσεια χώρου. 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: Οι εξεταζόμενες αιτήσεις 

 

 

Η Επιτροπή σύμφωνα με την 114131/5-10-2016 Απόφαση 

Πρόεδρος 
 

Μέλος 
 

Μέλος 

   

Γιώργος Πολυχρονάκης, 

Αγρονόμος Τοπογράφος 
Μηχανικός 

Κώστας Μαρής, 

Προϊστάμενος Τμήματος 
Ελέγχου Προσόδων 

Κατερίνα Λεμπιδάκη 

Αρχιτέκτων Μηχανικός, 
Τμήμα Παλιάς Πόλης 

 

Ο Διευθυντής Πολεοδομίας 

 

 

Γιώργος Φουρναράκης 

Αρχιτέκτων Πολεοδόμος 

 


