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∆ηµόσια Ηλεκτρονική ∆ιαβούλευση µε θέµα: Καθορισµός περιοχών της 

περιφέρειας του ∆ήµου Χανίων εντός των οποίων δεν επιτρέπεται η χορήγηση 

άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικηµάτων για την άσκηση δραστηριότητας από 

εκδιδόµενα πρόσωπα, όπως και ο προσδιορισµός του συνολικού αριθµού αδειών 

αυτών κ. α. 

 

Ξεκινάει από σήµερα, ∆ευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013, η δηµόσια ηλεκτρονική διαβούλευση µε 

θέµα: “Καθορισµός περιοχών της περιφέρειας του ∆ήµου Χανίων εντός των οποίων δεν 

επιτρέπεται η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικηµάτων για την άσκηση 

δραστηριότητας από εκδιδόµενα πρόσωπα,όπως και ο προσδιορισµός του συνολικού αριθµού 

αδειών αυτών κ. α. ”. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3. παρ. 3 του Ν. 2734/1999 οι ∆ήµοι καθορίζουν κατ’ αρχήν µε 

κανονιστική απόφαση που λαµβάνουν τα ∆ηµοτικά Συµβούλια, τον αριθµό των αδειών 

εγκατάστασης εκδιδόµενων προσώπων που επιτρέπεται να χορηγούνται στην περιφέρειά 

τους, µε βάση τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και ανάγκες, που σχετίζονται κυρίως µε τον 

πληθυσµό τους και τη σύνθεση αυτού, την ύπαρξη στρατοπέδων, λιµανιών και βιοµηχανικών 

µονάδων, καθώς και µε την ανάπτυξη εµπορικών ή άλλων δραστηριοτήτων που επιβάλλουν 

απασχόληση ή διέλευση ατόµων από άλλες περιοχές.  

Οι ∆ήµοι δύνανται να καθορίζουν περιοχές τους, εντός των οποίων δεν θα επιτρέπεται η 

χορήγηση τέτοιων αδειών, καθώς επίσης και: 

• να αυξάνουν τις ελάχιστες αποστάσεις που προβλέπει η νοµοθεσία από ναούς, σχολεία 

κ.λ.π. για την εγκατάσταση και χρήση οικηµάτων εκδιδόµενων προσώπων, 

• να καθορίζουν τις ελάχιστες αποστάσεις που επιτρέπονται µεταξύ οικηµάτων, στα οποία 

µπορούν τα εν λόγω πρόσωπα να εγκαθίστανται, 

• να καθορίζουν και άλλα κτίρια πέραν των διατηρητέων ή παραδοσιακών που ορίζει ο νόµος, 

στα οποία δεν θα επιτρέπεται η εγκατάσταση εκδιδοµένων µε αµοιβή προσώπων (άρθρο 3. 

παρ. 4 του Ν. 2734/1999).  



Σύµφωνα µε το άρθρο 214 παρ. 2 του Κ.∆.Κ., κατά την προεργασία εκπόνησης των 

κανονιστικών πράξεων, οι δηµοτικές αρχές διαβουλεύονται µε τους κατοίκους των περιοχών 

τους, τους συλλογικούς κοινωνικούς φορείς και τις ενδιαφερόµενες οµάδες πληθυσµού.  

Με την υπ΄ αριθµ. 1/26-1-2000 απόφαση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του τότε ∆ήµου Χανίων 

είχε αποφασίσει και καθορίσει τις άδειες εγκατάστασης και χρήσης οικηµάτων για την άσκηση 

δραστηριοτήτων από εκδιδόµενα πρόσωπα. Τα ∆ηµοτικά Συµβούλια Ακρωτηρίου, Ελ. 

Βενιζέλου, Θερίσου, Κεραµειών, Ν. Κυδωνίας και Σούδας, δεν είχαν λάβει σχετική απόφαση. 

Κατόπιν των ανωτέρω, καθώς έχουν αλλάξει τα δεδοµένα (δηλ. ο πληθυσµός και η σύνθεση 

του ∆ήµου Χανίων, ύπαρξη στρατοπέδων, λιµανιών βιοµηχανικών µονάδων κ.λ.π.) µετά το 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», θα πρέπει να ληφθεί νέα κανονιστική 

απόφαση από το ∆ήµο Χανίων, µε απόφαση του ∆ηµοτικού του Συµβουλίου, για τον συνολικό 

αριθµό των αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικηµάτων για την άσκηση δραστηριοτήτων 

από εκδιδόµενα πρόσωπα και τις περιοχές εντός των οποίων δεν θα επιτρέπεται η χορήγηση 

τέτοιων αδειών κ.α. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, οι κάτοικοι των περιοχών εντός των διοικητικών ορίων του 

∆ήµου Χανίων, συλλογικοί κοινωνικοί φορείς και ενδιαφερόµενες οµάδες πληθυσµού µπορούν 

έως τη ∆ευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013 να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις, 

παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους στη δ/νση (e-mail: ddiavoulefsi01@chania.gr) ή µε fax στο 

2821 3 41644 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Γραφείο ∆ηµάρχου Χανίων 
2. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα ∆ήµου Χανίων (µε e-mail) 
3. κ. Νικ. Ξυνίδη 
4. Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων 

 


