
                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ο Δήμος  Χερσονήσου, σε μια προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος, που έχει δημιουργηθεί από 

την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία, κυρίως των τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων και για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση του,  με την αριθμό 488/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

ψήφισε κανονιστική απόφαση με αντικείμενο τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων 

λειτουργίας των επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων / ποδηλάτων κάτω των 50 κ.ε και 

μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε., την οποία μπορείτε να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΣΩΩΗΜ-ΚΥ4 . 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της παραπάνω κανονιστικής πράξης, τα κατάστημα τα εκμισθώσεως 

μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων που θα λειτουργήσουν μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, 

υπόκεινται εφ εξής στις διατάξεις της ανωτέρω κανονιστικής. Τα καταστήματα που έχουν άδειες 

λειτουργίας, αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της άνω κανονιστικής απόφασης, έχουν το χρονικό 

περιθώριο μέχρι την 31/4/2013 να συμμορφωθούν και κατ΄ εξαίρεση, εφόσον απαιτείται αλλαγή θέσης, 

θα πρέπει έως 31/12/2013 να μεταστεγαστούν. 

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να λειτουργήσουν νόμιμα και απρόσκοπτα οι επιχειρήσεις 

μοτοποδηλάτων – ποδηλάτων, με την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου, παρακαλούνται οι 

ιδιοκτήτες των,  όπως προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Χερσονήσου, στο γραφείο του Τμήματος 

Αδειοδοτήσεων  & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων (Ελευθερίας 50,  Λιμ. Χερσ/σου, τηλέφ. 

2897340026), μέχρι την 31 Μαρτίου 2013,  προκειμένου να γίνει έλεγχος του φακέλου τους, για να 

διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις  που απαιτεί η κανονιστική απόφαση. 

Σε περίπτωση που το κατάστημα σας δεν λειτουργεί, παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε 

εγγράφως την Υπηρεσία μας, καταθέτοντας μας την άδεια λειτουργίας για ακύρωσή της. Σε περίπτωση  

λειτουργούσας επιχείρησης, που ο ιδιοκτήτης της δεν θα προσέλθει για τον επανέλεγχο και την 

προσαρμογή της άδειας, κατά τον έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί, η άδεια  λειτουργίας του θα 

ανακληθεί μονομερώς από το Δήμο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την λειτουργία της επιχείρησης. 
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