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ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Υαλίσλ ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Υαλίσλ ζήκεξα ηελ 17ε Φεβξνπαξίνπ 2017
εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 15:30, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. 7133/13-2-2017 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
ώκαηνο, παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ Υαλίσλ θ. ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΒΑΜΒΟΤΚΑ.

ΤΝΘΔΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
Αγγειάθε Ναπζηθά, Αδνληάθεο Μαλώιεο, Αιεμαλδξάθεο Νεθηάξηνο, Αιηθηεξάθε-Αλδξνπιάθε Διεπζεξία, Αλδξεάδεο Δκκαλνπήι, Απνζηνιάθεαξηθάθε Γεσξγία, Αξρνληάθεο Γεώξγηνο, Βαξδάθεο Αληώληνο-Ησάλλεο, Βιαδάθεο Νηθόιανο, Βιαράθεο Μηραήι, Βνπιγαξίδεο Μελάο, Βνπηεηάθε
Αηθαηεξίλε, Γνύιαο Λάκπξνο, Καξαγηαλλάθεο Δκκαλνπήι, Καξακπηλάθεο Νηθόιανο, Κεκεζίδεο Δκκαλνπήι, Κνθθηλάθε Μαξία, Κνληαμάθεο Δπηύρηνο,
Κνηδακηράιεο Μηραήι, Κνπθιάθεο Γεώξγηνο, Κνπξνύζεο Υαξάιακπνο, Κνπηξάθεο Ησάλλεο, Λεβεληάθεο Γεκήηξηνο, Λεηςάθεο Γεκήηξηνο, Μαξάθεο
Ησάλλεο, Μαπξεδάθεο Δκκαλνπήι, Μπισλάθε Θενραξνύια, Ξαλζνπδάθεο Γεώξγηνο, Παηλεζάθεο Νηθόιανο, Παπαδάθεο Γεκήηξηνο, Παπαδνγηάλλεο
Αξηζηείδεο, Παπαλησλάθεο Νηθόιανο, Πεξάθεο Ησάλλεο, Πεξξάθε Βαξβάξα, Πνπιηδάθεο Γεώξγηνο, Ρίδνο εξαθείκ, αξξήο Ησάλλεο, θνπιάθεο
Δκκαλνπήι, ρνηλνπινθάθεο Γεώξγηνο, Σδήθαο Θεόδσξνο, Σδηλεπξάθεο Μηραήι, Σζαπάθνο Γεώξγηνο, Φαλδξηδάθεο Κσλζηαληίλνο, Φησηάθεο
ηαύξνο, Φνβάθεο Μαλνύζνο, Φξαγγεδάθεο Γεώξγηνο, Φξαγθάθεο Δκκαλνπήι, Υαηδεδάθε -Μηραειάθε Υξπζή, Φπρνγηνύ Διέλε.
Απνπζίαδαλ ελώ θιήζεθαλ λόκηκα νη θ.θ. Γεκνηηθνί ύκβνπινη Βιαδάθεο Νηθόιανο, Κεκεζίδεο Δκκαλνπήι, Κνηδακηράιεο Μηραήι, Κνπξνύζεο
Υαξάιακπνο, Παπαδάθεο Γεκήηξηνο, θνπιάθεο Δκκαλνπήι, Σζαπάθνο Γεώξγηνο θαη Φαλδξηδάθεο Κσλζηαληίλνο.
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ γξακκαηέα - πξαθηηθνγξάθν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Γεσξγία Γξαθαθάθε.
Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, νη νπνίνη είραλ όινη θιεζεί, ήηαλ παξόληεο νη θ.θ. Αγίαο Μαξίλαο Καηάθεο Ησάλλεο, Γαξάηζνπ
Κνπηνπιάθε Μαξία-Υξηζηίλα, Πεξηβνιίσλ Μηραειίδεο Πέηξνο θαη Υαλίσλ Αζαλαζάθε Δηξήλε. Δπίζεο από ηνπο Πξνέδξνπο – Δθπξνζώπνπο ησλ
Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, νη νπνίνη είραλ όινη θιεζεί, ήηαλ παξόληεο νη θ.θ. Απηέξσλ Μηρειηνπδάθεο Ησάλλεο θαη Θεξίζνπ Φπηνπξάθεο Αζαλάζηνο.
Μεηά ηε ιήςε ηεο 87/2017 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Γεκνηηθνί ύκβνπινη Γεκήηξηνο Λεηςάθεο θαη Αηθαηεξίλε Βνπηεηάθε.
Ζ ππ' αξηζκ. 86/2017 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζπδεηήζεθε νκόθσλα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
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ηε ζπλέρεηα εηζάγεηαη θαη αλαθνηλώλεηαη πξνο ην ώκα ην αθόινπζν ππ’ αξηζκ. 6000/15-2-2017 έγγξαθν ηεο
Πνηόηεηαο Εσήο πνπ αθνξά Έγθξηζε ρεδίνπ Καλνληζκνύ παξαρώξεζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Γήκνπ
Υαλίσλ θαη έρεη σο εμήο:

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 21/2017 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο κε ζέκα «Έγθξηζε
ρεδίνπ Καλνληζκνύ παξαρώξεζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Γήκνπ Υαλίσλ» θαη παξαθαινύκε γηα ηε
ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ ζαο.
Δπίζεο ζαο δηαβηβάδνπκε ην ππ’ αξηζκ. 7261/14-2-2017 αίηεκα ησλ θαηαζηεκαηαξρώλ ηεο Πιαηείαο
Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ην νπνίν θαηαηέζεθε κεηαγελέζηεξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο ΔΠΕ γηα ηηο δηθέο ζαο
ελέξγεηεο.
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην Πξαθηηθό ηεο 5εο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο
Γήκνπ Υαλίσλ
ΘΔΜΑ: ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ
ηα Υαληά, ζήκεξα 13 Φεβξνπαξίνπ 2017 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10.00 ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. 6532/9-22017πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ
πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό ζηνπο δεκνηηθνύο
ζπκβνύινπο ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/2010
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν έληεθα κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ελλέα (9) κέιε
απνπζίαδαλ ελώ θιήζεθαλ λόκηκα νη θ.θ. Φπρνγηνύ Διέλε, Κνηδακηράιεο Μηράιεο, Νηθ. Παπαλησλάθεο θαη
παξόληνο ηνπ α΄ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο ηεο κεηνςεθίαο θ. Μελά Βνπιγαξίδε σο αλαθέξνληαη παξαθάησ,
ν πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαο:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Ησάλλεο Μαξάθεο Πξόεδξνο
Γεκ. Λεβεληάθεο
η. Φησηάθεο
Αλη.-Ησάλλεο Βαξδάθεο
Νάλζπ Αγγειάθε
Νηθόιανο Βιαδάθεο
Γεκ. Λεηςάθεο
Μελάο Βνπιγαξίδεο
Αξ. Παπαδνγηάλλε

ΑΠΟΝΣΔ
Μηρ. Κνηδακηράιεο
Νηθ. Παπαλησλάθεο
Διέλε Φπρνγηνύ

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ γξακκαηέα θ. Αλλα Εεξβνπδάθε ππάιιειν Γήκνπ Υαλίσλ.
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ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ηεο επηηξνπήο, ηελ, εληόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ππ' αξηζκ. 6000/7-22017 εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ Υαλίσλ θ. Αλ. Βάκβνπθα πνπ έρεη σο εμήο:
“αο δηαβηβάδνπκε ην ζρέδην Καλνληζκνύ Κνηλόρξεζησλ Υώξσλ ηνπ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Υαλίσλ θαη
παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο.
Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο παξεπξέζεθε ν Γήκαξρνο Υαλίσλ θ. Αλ. Βάκβνπθαο θαη κέιε ππεξεζηώλ
ηνπ Γήκνπ πνπ ζπλέηαμαλ ην ζρέδην ηνπ Καλνληζκνύ, Αλη. Μπισλάο θαη Μ. Φαξαληάθε από ηε Γ/λζε
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Βαγγ. Παζηπνπιαξίδεο από ηε Γ/λζε Τπεξεζίαο Γόκεζεο, θαζώο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ
Γεκάξρνπ Δηξήλε Απνζηνιάθε θαη Κώζηαο Μπξνθαιάθεο
Καηαξρήλ ηνλ ιόγν έιαβε ν θ. Γήκαξρνο ν νπνίνο ελεκέξσζε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο σο πξνο ηηο γεληθέο
αξρέο, ζηόρνπο θαη θαηεπζύλζεηο ηνπ Καλνληζκνύ.
ηε ζπλέρεηα έγηλαλ εξσηήζεηο από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ηνπο ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο θαη ηνπο
ζπλεξγάηεο θαη αθνύ δόζεθαλ νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο θαη αθνινύζεζαλ ηνπνζεηήζεηο από ηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ.
Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ
Αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:
Α. ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 3852/10
Β. ηελ ππ' αξηζκ. 5/16 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο ε νπνία έρεη ιάβεη ππόςε ηεο ηα θάησζη
έγγξαθα:
1. Τπ' αξηζκ. 68724/15-11-2016 Δκπνξηθνύ πιιόγνπ Υαλίσλ
2. Τπ αξηζκ. 71814/30-11-2016 εηαηξείαο “ΑΦΟΗ ΠΔΡΟΓΗΑΝΝΖ Ο.Δ.”
3. Yπ αξηζκ. 71724/30-11-2016 εηαηξείαο “Κ. ΜΔΛΗΗΝΟ & ΗΑ Δ.Δ.” (πλ/λνο θάθεινο)
4. ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 71645/30-11-2016 εηαηξείαο “Μαξία Εεγνπνύινπ & ΗΑ Δ.Δ.”
5. Τπ αξηζκ. 70679/25-11-2016 Γεκεηξίνπ Μνλαρνγηνύ
6. Τπ αξηζκ. 70678/25-11-2016 Βάιαξεο Αλδξνλίθεο
7. Τπ αξηζκ. 71646/30-11-2016 Έλσζεο Καηαζηεκαηαξρώλ Δλεηηθνύ Ληκέλα Υαλίσλ (ζπλ/λνο θάθεινο)
8. Τπ αξηζκ. 71796/30-11-2016 Μαπξνιέσλ Αλζνύια, Πνιέληα Μαξηα, Πεξνγηάλλε Μηραήι
9. Τπ αξηζκ. 71611/30-11-2016 Γάθλε Αλδξίηζνπ (εθ κέξνπο ηεο Πξνέδξνπ ηνπ πιιόγνπ Δζηίαζεο)
10. Τπ αξηζκ. 71729/30-11-2016 Γηάλλε Πειεθαλάθε
11. Τπ αξηζκ. 72360/2-12-16 Δκπνξηθνύ πιιόγνπ Υαλίσλ
12. Τπ' αξηζκ. 73733/8-12-16 πιιόγνπ Δζηίαζεο Ν. Υαλίσλ
13. Σν από 8-12-16 ΔΒΔ Υαλίσλ
14. Σν από 12-12-16 ηεο αλνηθηήο πλέιεπζεο Καηνίθσλ Νέαο Υώξα όπνπ ηα αλαγξαθόκελα, αλαθέξζεθαλ
θαηά ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπ. Γηαβνύιεπζεο
θαζώο επίζεο θαη ηηο παξαθάησ ειεθηξνληθέο παξαηεξήζεηο
1

Πεδηλάθεο Μαλώιεο

2

Παπαγγειήο Νηθόιανο

3

Ρνδάθεο Κσλ/λνο

4

Σδσξηδάθεο Κώζηαο

5

Γεζπνηίδνπ Διέλε

6

Μηραειίδνπ Μαξίλα

7

Κξαζαδάθε Αγγειηθή

8

Καηάθεο νθνθιήο

9

Καηζαλεβάθε Β &  Ο.Δ. (Εαρ/ζηείν ΚΡΟΝΟ)

10

Πεηξνπιάθεο Γεώξγηνο

11

Κιεξ. Νεθη. Σαηαξάθε

12

Μαλαηάθεο Υαξάιακπνο

13

Μαξάθεο Γηώξγνο

14

Κνπηξνύιε Γέζπνηλα

15

Μαπξνιέσλ Αλζνύια, Πνιέληα Μαξία, Πεξνγηάλλεο Μηραήι

16

Πειεθαλάθεο Γηάλλεο

17

Αθνη Πεξνγηάλλε Ο.Δ.

18

Γ/λζε Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Γήκνπ Υαλίσλ

19

Γ.. πιιόγνπ Μνλίκσλ Καηνίθσλ Π. Πόιεο

20

Αλαπηπμηαθόο ύιινγνο Καηνίθσλ θαη Δπηρ/ηηώλ Παιηνύ Κνπκ – Καπί
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Γ. Σηο απνθάζεηο ησλ Σνπηθώλ πκβνπιίσλ
Γ. Σελ ππ' αξηζκ. 6754/10-2-2017 ζύκθσλε γλώκε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ
Δ. Σν γεγνλόο όηη ζα πξέπεη λα γίλνπλ νξηζκέλεο δηνξζώζεηο - ζπκπιεξώζεηο ηηο νπνίεο αλέθεξαλ πξνθνξηθά
νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
Μεηνςεθνύληνο ησλ θ.θ. Ν. Αγγειάθε, Γ. Λεηςάθε θαη Αξ. Παπαδνγηάλλε
ΚΑΗ ΔΗΖΓΔΗΣΑΗ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Σελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Καλνληζκνύ Παξαρώξεζεο Κνηλόρξεζησλ Υώξσλ Γήκνπ Υαλίσλ σο εμήο:

ΣΧΕΔΙΟ
Κανονισμού χρήσης
κοινόχρηστων χώρων
Δήμου Χανίων

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου: ***/2017

3

ΑΔΑ: ΨΚΚΧΩΗ5-871

Αξ. Απόθαζεο: 87

1
2

Άρκρο 1: Αντικείμενο & Σκοπόσ ........................................................................................................................................... 6
Άρκρο 2: Νομικό πλαίςιο – Διάκεςθ κοινόχρθςτων χϊρων ............................................................................................... 7
2.1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7
2.2............................................................................................................................................................................................. 7
2.3
Διάκεςθ των κοινόχρθςτων χϊρων: .......................................................................................................................... 10
2.4
Τζλοσ διάκεςθσ κοινοχριςτου................................................................................................................................... 11
3 Άρκρο 3: Ζκταςθ εφαρμογισ – Οριςμοί – Αρμοδιότθτεσ.................................................................................................. 12
3.1
Ζκταςθ Εφαρμογισ .................................................................................................................................................... 12
3.2
Οριςμοί ...................................................................................................................................................................... 12
3.3
Αρμοδιότθτεσ ............................................................................................................................................................. 15
4 Άρκρο 4: Γενικζσ Διατάξεισ............................................................................................................................................... 16
5 Άρκρο 5: Τεχνικζσ και λειτουργικζσ προχποκζςεισ παραχϊρθςθσ - χριςθσ τμιματοσ κοινόχρθςτου χϊρου για
ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων και ςυναφϊν λειτουργικϊν – διακοςμθτικϊν ςτοιχείων ...................................................... 21
5.1
Ρεηοδρόμια: ............................................................................................................................................................... 21
5.2
Ρεηόδρομοι χωρίσ δυνατότθτα πρόςβαςθσ οχιματοσ λόγω κλίςθσ, μορφολογίασ, κυμαινόμενου πλάτουσ κτλ : . 21
5.3
Ρεηόδρομοι ςτουσ οποίουσ επιτρζπεται θ διζλευςθ οχθμάτων εκτάκτου ανάγκθσ και τροφοδοςίασ .................... 22
5.4
Ρλατείεσ ..................................................................................................................................................................... 22
5.5
Χϊροι Ρράςινου-Ράρκα-Άλςθ ..................................................................................................................................... 22
5.6
Στοζσ ( ςφμφωνα με το ιςχφον υμοτομικό Σχζδιο) ...................................................................................................... 23
5.7
Γενικά .......................................................................................................................................................................... 23
6 Άρκρο 6: Κίνθςθ οχθμάτων ςε πεηόδρομουσ και πλατείεσ .............................................................................................. 24
7 Άρκρο 7: Εξοπλιςμόσ χϊρων ανάπτυξθσ τραπεηοκακιςμάτων και ςυναφϊν λειτουργικϊν, διακοςμθτικϊν ςτοιχείων 26
7.1
Γενικά: ........................................................................................................................................................................ 26
7.2
Τραπεηοκακίςματα: ................................................................................................................................................... 27
7.3
Κινθτά ςτοιχεία θλιοπροςταςίασ επί του κοινόχρθςτου χϊρου: .............................................................................. 27
7.4
Στοιχεία θλιοπροςταςίασ επί τθσ πρόςοψθσ των κτιρίων: ....................................................................................... 28
7.5
Βοθκθτικοί πάγκοι: .................................................................................................................................................... 28
7.6
Θερμαντικά ςϊματα: ................................................................................................................................................. 28
7.7
Δάπεδα: ...................................................................................................................................................................... 28
7.8
Διαχωριςτικά ςτοιχεία – ςτοιχεία οριοκζτθςθσ: ....................................................................................................... 28
7.9
Ειδικοί Προι : .............................................................................................................................................................. 29
7.10 Μεταβατικι ρφκμιςθ ................................................................................................................................................. 29
8 Άρκρο 8: Αδειοδότθςθ και ζλεγχοσ ανάπτυξθσ τραπεηοκακιςμάτων και ςυναφϊν λειτουργικϊν , διακοςμθτικϊν
ςτοιχείων.................................................................................................................................................................................... 30
8.1
ΓΕΝΙΚΑ ........................................................................................................................................................................ 30
8.2
Χοριγθςθ Άδειασ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου για τθν ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων ....................................... 30
8.3
Άδεια Τοποκζτθςθσ λειτουργικϊν, διακοςμθτικϊν ςτοιχείων ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ , που ζχουν
παραχωρθκεί για τθν ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων ......................................................................................................... 32
8.4
Ανανζωςθ άδειασ τοποκζτθςθσ διακοςμθτικϊν και λειτουργικϊν ςτοιχείων ....................................................... 33
8.5
Υποχρεϊςεισ .............................................................................................................................................................. 34
9 Άρκρο 9: Χοριγθςθ άδειασ τοποκζτθςθσ εμπορευμάτων εμπορικϊν καταςτθμάτων & Κ.Υ.Ε....................................... 35
9.1
Προι και διαδικαςία παραχϊρθςθσ χϊρου ............................................................................................................... 35
9.2
Δεν παραχωρείται κοινόχρθςτοσ χϊροσ για εμπορεφματα ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ: ............................................ 36
10
Άρκρο10: Χοριγθςθ άδειασ κατάλθψθσ Κοινόχρθςτου Χϊρου με οικοδομικά υλικά ................................................. 37
10.1 Γενικά ......................................................................................................................................................................... 37
10.2 Οι άδειεσ που εκδίδονται διακρίνονται ςε : .............................................................................................................. 38
10.3 Διαδικαςία ................................................................................................................................................................. 38
11
Άρκρο 11: Χοριγθςθ άδειασ κατάλθψθσ Κοινόχρθςτου Χϊρου για φορτοεκφόρτωςθ βαρζων αντικειμζνων ......... 40
11.1 Γενικά ......................................................................................................................................................................... 40
12
Άρκρο 12: Χοριγθςθ άδειασ κατάλθψθσ Κοινόχρθςτου Χϊρου για τθν προςωρινι λειτουργία εργοταξίου ............ 41
12.1 Γενικά ......................................................................................................................................................................... 41
13
Άρκρο 13: Χοριγθςθ άδειασ προςωρινισ κατάλθψθσ Κοινόχρθςτου Χϊρου για τθ διενζργεια εκδθλϊςεων .......... 42
13.1 Γενικά ......................................................................................................................................................................... 42
13.2 Διαδικαςία ................................................................................................................................................................. 42
14
Άρκρο 14: Χοριγθςθ άδειασ παραχϊρθςθσ κοινόχρθςτου χϊρου ςε Ρεριπτεριοφχουσ. ........................................... 44
14.1 Γενικά ......................................................................................................................................................................... 44
14.2 Διαδικαςία ................................................................................................................................................................. 45
4

ΑΔΑ: ΨΚΚΧΩΗ5-871

Αξ. Απόθαζεο: 87

15
Άρκρο 15: Χοριγθςθ άδειασ χριςθσ παραχϊρθςθσ κοινόχρθςτου χϊρου ςε Οργανιςμοφσ, Φορείσ, Εταιρείεσ (ΔΕΘ,
ΟΤΕ, ΑΤΜ Τραπεηϊν, ΕΛΤΑ, Οπτικζσ ίνεσ κλπ.) ........................................................................................................................ 46
15.1 Γενικά ......................................................................................................................................................................... 46
15.2 Διαδικαςία ................................................................................................................................................................. 47
16
Άρκρο 16: Αυκαίρετθ χριςθ – Κυρϊςεισ – Ρρόςτιμα................................................................................................... 48
16.1 Γενικά ......................................................................................................................................................................... 48
16.2 Κυρϊςεισ .................................................................................................................................................................... 48
17
Άρκρο 17: Χάρτθσ κοινόχρθςτων χϊρων προσ παραχϊρθςθ (Ραλιά Ρόλθ Χανίων) .................................................. 50
18
Άρκρο 18: Ζναρξθ Ιςχφοσ ............................................................................................................................................... 51

5

ΑΔΑ: ΨΚΚΧΩΗ5-871

Αξ. Απόθαζεο: 87

1 Άρκρο 1: Αντικείμενο & Σκοπόσ
Αντικείμενο τθσ παροφςασ Κανονιςτικισ Ρράξθσ είναι θ κακιζρωςθ ενόσ πλαιςίου γενικϊν
προδιαγραφϊν και κανόνων, που κα διζπει τθν παραχϊρθςθ ι μθ τθσ χριςθσ τμθμάτων των πάςθσ φφςεωσ
κοινόχρθςτων χϊρων του Διμου Χανίων, οι οποίοι κα δεςμεφουν τθ Δ ιοίκθςθ του Διμου, κακϊσ και τουσ
χριςτεσ και εκμεταλλευτζσ αυτϊν.
κοπόσ του Κανονιςμοφ αυτοφ είναι:


Θ αςφάλεια και προςταςία τθσ κίνθςθσ των πεηϊν ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, των Ατόμων με
ειδικζσ Ανάγκεσ (ΑμεΑ), κακϊσ και όλων των εμποδιηόμενων προςϊπων, που χριηουν ιδιαίτερθσ
προςταςίασ, όπωσ θλικιωμζνοι, μικρά παιδιά, μθτζρεσ με καροτςάκια και εν γζνει θ ιςυχθ διαβίωςθ
των πολιτϊν.



Θ πρόλθψθ κινδφνων, που δθμιουργοφνται με τθν ανεξζλεγκτθ εναπόκεςθ αντικειμζνων ςε οδοφσ,
πεηοδρόμια κλπ.



Θ αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων και των επιςκεπτϊν τθσ Ρ όλθσ. Οι χϊροι
πραςίνου, οι πλατείεσ, οι πεηόδρομοι, τα πάρκα, τα άλςθ, τα πεηοδρόμια ςυνδζονται άμεςα με τθν
ποιότθτα ηωισ των πολιτϊν ςτθν κακθμερινι τουσ εξυπθρζτθςθ ι ςτθν αναψυχι τουσ.



Θ προςταςία του περιβάλλοντοσ.



Θ προςταςία του πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ. Θ Διατιρθςθ και Ανάδειξθ τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ Χανίων
αλλά και λοιπϊν αξιόλογων οικιςτικϊν ςυνόλων του Διμου Χανίων αλλά και μεμονωμζνων Μνθμείων
Αυτοφ .



Θ βελτίωςθ τθσ αιςκθτικισ εικόνασ και λειτουργικότθτασ των κοινόχρθςτων χϊρων.



Θ καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν μζςα από εγκατάςταςθ δικτφων Ο ργανιςμϊν κοινισ ωφελείασ,
κάνοντασ χριςθ κοινόχρθςτου χϊρου εδάφουσ ι υπεδάφουσ.



Θ αναγκαιότθτα να δοκεί ζνα ςτίγμα αιςκθτικισ και πολιτιςμοφ τονϊνοντασ παράλλθλα τθν τοπικι
οικονομία.



Ειδικότερα, το κακοριηόμενο πλαίςιο γενικϊν κανόνων αποβλζπει ςτθν αξιοποίθςθ τθσ κετικισ
ςυμβολισ, που μπορεί να ζχει θ ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων ςτθν ηωντάνια, αςφάλεια και
ελκυςτικότθτα των κοινόχρθςτων χϊρων τθσ Ρόλθσ, εφόςον όμωσ παράλλθλα διαςφαλίηονται:
o Ο βαςικόσ προοριςμόσ των κοινόχρθςτων χϊρων και θ ανεμπόδιςτθ χριςθ τουσ από όλουσ τουσ
πολίτεσ.
o Θ προςταςία των δομικϊν ςτοιχείων, τθσ φφτευςθσ και του εξοπλιςμοφ των κοινόχρθςτων
χϊρων.
o Θ αναβάκμιςθ τθσ αιςκθτικισ των κοινόχρθςτων χϊρων και πάντωσ θ μθ υποβάκμιςι τθσ.
o Θ προςταςία τθσ κατοικίασ και τθσ ποικιλίασ όλων των κατά περίπτωςθ επιτρεπόμενων
χριςεων, κυρίωσ ςτα ιςόγεια των κτιρίων.
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2 Άρκρο 2: Νομικό πλαίςιο – Διάκεςθ κοινόχρθςτων χϊρων
2.1
Ο παρϊν Κανονιςμόσ εκδίδεται βάςει των διατάξεων του άρκρου 79 του Ν.3463/06 «Κφρωςθ του
Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (114 Α’/08.06.2006) και του άρκρου 73 παρ.1Βν) του Ν.3852/10 «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (87
Α’/07.06.2010).
Ειδικότερα, με τισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του Ν. 3463/06 ορίηονται τα εξισ:
«1. Οι δθμοτικζσ και κοινοτικζσ αρχζσ ρυκμίηουν κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ εκδίδοντασ τοπικζσ
Κανονιςτικζσ Αποφάςεισ, ςτο πλαίςιο τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, με τισ οποίεσ:… δ) Κακορίηουν τουσ όρουσ και
τισ προχποκζςεισ: … δ2. Για τθ χριςθ των αλςϊν και των κιπων, των πλατειϊν, των παιδικϊν χαρϊν και
των λοιπϊν κοινόχρθςτων χϊρων.…3. Με τισ Κανονιςτικζσ Α ποφάςεισ τθσ παρ.1 μπορεί να κακορίηονται οι
περιπτϊςεισ, για τισ οποίεσ επιβάλλονται διοικθτικά μζτρα και πρόςτιμα, ορίηοντασ το φψοσ του προςτίμου και
τθ διαδικαςία επιβολισ τουσ….».

2.2
Θ Κανονιςτικι Ρράξθ βαςίηεται ςτθν εκάςτοτε ιςχφουςα Νομοκεςία. Στισ διατάξεισ τθσ εμπεριζχονται
ρυκμίςεισ των κάτωκι νομικϊν κανόνων:
1) Των άρκρων 5 παρ. 1, 21, 24 παρ. 1 και 2 και 25 παρ. 1 του Συντάγματοσ.
2) Του Ν.1080/80 (246 Α’/22.10.1980) «Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν τθσ
περί των προςόδων των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ Νομοκεςίασ και άλλων τινϊν ςυναφϊν
διατάξεων», άρκρο 3 «Τζλοσ χριςεωσ πεηοδρομίων, πλατειϊν και λοιπϊν κοινόχρθςτων χϊρων».
3) Του Ν.1337/83 (33 Α’) «Επζκταςθ των πολεοδομικϊν ςχεδίων, οικιςτικι ανάπτυξθ και ςχετικζσ
ρυκμίςεισ».
4) Του Ν.1416/84 (18 Α’/21.02.1984) «Τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ διατάξεων τθσ δθμοτικισ και
κοινοτικισ νομοκεςίασ για τθν ενίςχυςθ τθσ Αποκζντρωςθσ και τθν ενδυνάμωςθ τθσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ», άρκρο 54 «Τζλοσ επί των ακακάριςτων εςόδων κζντρων διαςκζδαςθσ, εςτιατορίων
κλπ.».
5) Του Ν.1828/89 (2 Α’/03.01.1989) «Αναμόρφωςθ τθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ και άλλεσ διατάξεισ»,
άρκρο 26 «Τροποποιιςεισ τθσ νομοκεςίασ για τα ζςοδα των διμων και κοινοτιτων».
6) Του Ν.1900/90 (125 Α’/17.09.1990) «Τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ διατάξεων του δθμοτικοφ και
κοινοτικοφ κϊδικα (Ρ.Δ. 323/1989), δευτεροβάκμιασ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (Ν.1622/86), εςόδων
διμων και κοινοτιτων και άλλεσ διατάξεισ», άρκρο 6 «Συνζπειεσ αυκαίρετθσ κατάλθψθσ
κοινόχρθςτων χϊρων».
7) Του Ν.2696/99 (57 Α’/23.03.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ», άρκρο 2 «Οριςμοί»,
άρκρο 34 «Στάςθ και ςτάκμευςθ», άρκρο 47 «Εργαςίεσ και εναπόκεςθ υλικϊν ςτισ οδοφσ» και άρκρο
48 «Κατάλθψθ τμιματοσ οδοφ και πεηόδρομου».
8) Του Ν.2946/01 (224 Β’/08.10.2001) «Υπαίκρια Διαφιμιςθ, Συμπολιτείεσ Διμων και Κοινοτιτων και
άλλεσ διατάξεισ».
9) Του Ν.3028/02 (153 Α’/28.06.2002) «Για τθν προςταςία των Αρχαιοτιτων και εν γζνει τθσ Ρολιτιςτικισ
Κλθρονομιάσ».
10) Του Ν.3044/02 (197 Α’/27.08.2002) «Μεταφορά Συντελεςτι Δόμθςθσ και ρυκμίςεισ άλλων κεμάτων
αρμοδιότθτασ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων (Μ.Σ.Δ.)».
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11) Του Ν.3254/04 (137 Α’/22.07.04) «φκμιςθ κεμάτων των Ολυμπιακϊν και Ραραολυμπιακϊν Αγϊνων
του 2004 και άλλεσ διατάξεισ», άρκρο 16 «υκμίςεισ κεμάτων παράνομθσ κατάλθψθσ κοινόχρθςτων
χϊρων».
12) ΦΕΚ 241/ΑΑΡ/21-9-2011, Κιρυξθ Ρόλθσ Χανίων και ευρφτερθσ περιοχισ ςε Αρχαιολογικό Χϊρο.
13) ΦΕΚ 97 ΑΑΡ/28-3-2012, Οριοκζτθςθ ηωνϊν α' & προςταςίασ Αρχαιολογικοφ Χϊρου Χανίων.
14) ΦΕΚ 2621 Βϋ/31-12-09, «Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τθν εξυπθρζτθςθ ατόμων με αναπθρία ςε
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ των οικιςμϊν που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν.»
15) Του Ν.3377/05 (202 Α’/19.08.2005) «Αρχζσ και Κανόνεσ για τθν εξυγίανςθ τθσ λειτουργίασ και τθν
ανάπτυξθ βαςικϊν τομζων του εμπορίου και τθσ αγοράσ – Θζματα Υπουργείου Ανάπτυξθσ».
16) Του Ν.3463/06 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων».
17) Του Ν.3731/08 (263 Α’) άρκρο 21, παρ.2 «Αναδιοργάνωςθ τθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ και ρυκμίςεισ
λοιπϊν κεμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν».
18) Του Ν.3852/10 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ».
19) Του Ν.3937/11 (60 Α’/31.03.2011) «Διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και άλλεσ διατάξεισ», άρκρο 35
«Κφρωςθ δικτφου κοινόχρθςτων χϊρων οικιςμϊν ςτεροφμενων εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδίου».
20) Του Ν.4067/2012 (79 Α’/09.04.2012) «Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ».
21) Του Ν.1577/1985 κατά τα άρκρα που ιςχφουν.
22) Του Ν.4093/12 (222 Β’) άρκρο 1, υποπαρ. ΣΤ.2. «Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ
Στρατθγικισ 2013-2016. Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του Ν.4046/12 και του Μεςοπρόκεςμου
Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013-2016», όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 76 του
Ν.4257/14 (93 Α’) «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν».
23) Του Ν.4178/13 (174 Α’/08.08.2013) «Αντιμετϊπιςθ τθσ Αυκαίρετθσ Δόμθςθσ- Ρεριβαλλοντικό
Ιςοηφγιο και άλλεσ διατάξεισ», με τθν παρ. 16 του άρκρου 23, του οποίου ρυκμίηεται θ ενιαία
αντιμετϊπιςθ μορφολογικϊν ςτοιχείων καταςκευϊν με ευκφνθ του Διμου ςε χϊρουσ, που ζχουν
παραχωρθκεί νομίμωσ για ςυγκεκριμζνθ εμπορικι εκμετάλλευςθ ι χριςθ τραπεηοκακιςμάτων.
24) Του Ν.4257/14, Β' Κεφάλαιο (93 Α’/14.04.2014), άρκρα 50 και 51 «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ
αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν».
25) Του Ν.4264/14 (118 Α’/15.05.2014) «Άςκθςθ Εμπορικϊν Δραςτθριοτιτων εκτόσ καταςτιματοσ και
άλλεσ διατάξεισ».
26) Του Β.Δ.24-9/20.10.1958 «Ρερί κωδικοποιιςεωσ εισ ενιαίον κείμενον Νόμου των ιςχυουςϊν
διατάξεων περί των προςόδων των διμων και κοινοτιτων», άρκρο 13 «Τζλοσ χριςεωσ πεηοδρομίων,
πλατειϊν και λοιπϊν κοινόχρθςτων χϊρων».
27) Του Ρ.Δ.267/98 (195 Α’) «Διαδικαςία χαρακτθριςμοφ και κατεδάφιςθσ νζων αυκαιρζτων καταςκευϊν,
τρόποσ εκτίμθςθσ τθσ αξίασ και κακοριςμόσ του φψουσ των προςτίμων αυτϊν».
28) Του Ρ.Δ.63/05 (98 Α’) άρκρο 90 «Κωδικοποίθςθ τθσ Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα
Κυβερνθτικά Πργανα».
29) Των άρκρων 57, 966, 967, 968, 969 και 970 του Αςτικοφ Κϊδικα.
30) Των άρκρων 292, παρ. 1 και 458 του Ροινικοφ Κϊδικα.
31) Τθσ υπ’ αρικμ. 3046/304/30-1/03.02.1989 (59 Δ') απόφαςθσ «Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ», άρκρο 24
«Ρεηοδρόμια».
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32) Τθσ υπ’ αρικμ. οικ. 52716/01 (1663 Β’) «Καταςκευζσ και εγκαταςτάςεισ ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ
του οικιςμοφ για τισ οποίεσ δεν απαιτείται άδεια οικοδομισ».
33) Τθσ υπ’αρικμ. 38110/02 (1255 Β’/25.09.2002) Κ.Υ.Α. «Κακοριςμόσ όρων και προχποκζςεων
ανάρτθςθσ πανό ςε προςόψεισ κτιρίων και διαδικαςία τοποκζτθςθσ επιγραφϊν ςε κτίρια και
διαδικαςία τοποκζτθςθσ επιγραφϊν ςε κτίρια και κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, κατά τισ διατάξεισ του
Ν.2946/01».
34) Τθσ Οδθγίασ 2000/78/ΕΚ (Ν.3304/05 - 16 Α’/27.01.2005) «Εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ
ανεξαρτιτωσ φυλετικισ ι εκνοτικισ καταγωγισ, κρθςκευτικϊν ι άλλων πεποικιςεων, αναπθρίασ,
θλικίασ ι γενετιςιου προςανατολιςμοφ», με τθν οποία ουςιαςτικά ειςάγεται θ ζννοια των αναγκαίων
προςαρμογϊν για τθ κεμελίωςθ μθ διάκριςθσ ςε βάροσ των ΑμεΑ.
35) Τθσ υπ’αρικμ. 1109793/6134-11/0016/ΡΟΛ.1223/24.11.1999 (2134 Β’) απόφαςθσ του Υπουργοφ
Οικονομικϊν (ιδθ ΡΟΛ 1274/27.12.2013 3398 Β’/31.12.2013 ΥΡ.ΕΣ. 37945/17.11.2011) «Συμπλιρωςθ
τθσ 1109793/6134-11/0016/ΡΟΛ.1223/24.11.1999 απόφαςισ μασ περί Αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ
για χρζθ και φορολογικζσ υποχρεϊςεισ προσ το Δθμόςιο».
36) Τθσ υπ’ αρικμ. 52907/31.12.2009 (2621 Βϋ) Υπουργικισ Απόφαςθσ «Ειδικζσ
ρυκμίςεισ για τθν
εξυπθρζτθςθ ΑμεΑ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ των οικιςμϊν, που προορίηονται για τθν κυκλοφορία
πεηϊν».
37) Τθσ υπ’ αρικμ. 6952/11 (420 Β’/16.03.2011) Κ.Υ.Α. «Υποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν αςφαλι διζλευςθ
των πεηϊν, κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και οικιςμϊν, που
προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν».
38) Τθσ υπ’αρικμ. Υ1γ/Γ.Ρ/οικ. 96967/12 (2718 Β’/08.10.2012) απόφαςθσ Υπ. Υγείασ «Υγειονομικοί όροι
και προχποκζςεισ λειτουργίασ επιχειριςεων τροφίμων και ποτϊν και άλλεσ διατάξεισ».
39) Τθσ υπ’αρικμ. ΔΙΑΔΡ/Φ.Α.2.1/31600/13 (3106 Β’/09.12.2013) Κ.Υ.Α.«Απλοφςτευςθ των διοικθτικϊν
διαδικαςιϊν ζκδοςθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ Καταςτιματοσ Υγειονομικοφ Ενδιαφζροντοσ,
Θεάτρου και Κινθματογράφου».
40) Τθσ υπ’αρικμ. 268/2002 Γνωμοδότθςθσ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ,
41) Τθσ υπ’αρικμ. 28492/09 (931Β’) απόφαςθσ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Κακοριςμόσ των
προχποκζςεων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν καταςκευι και τθ λειτουργία των παιδικϊν
χαρϊν των Διμων και των Κοινοτιτων, τα όργανα και θ διαδικαςία αδειοδότθςθσ και ελζγχου τουσ,
τθ διαδικαςία ςυντιρθςθσ αυτϊν, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια».
42) Οδθγία ΥΡ.ΡΕ.ΧΩ.Δ. Ε., Γραφείο Μελετϊν για άτομα με αναπθρίεσ: "Σχεδιάηοντασ για Πλουσ".
43) Τθν κακοριςμζνθ Χερςαία Ηϊνθ Λιμζνα Χανίων, ΦΕΚ 430Β’/1968.
44) Άλλεσ κακοριςμζνεσ Λιμενικζσ Ηϊνεσ.
45) 44.Αποφ-133384/6587/15(ΦΕΚ-2828/Β/23-12-15Ρροδιαγραφζσ Σφνταξθσ των Μελετϊν Διαχείριςθσ
Ράρκων, Αλςϊν (πάρκα, άλςθ, κοινόχρθςτοι χϊροι πραςίνου).
46) Τον Κανονιςμό Κακαριότθτασ του Διμου Χανίων (όπωσ κάκε φορά ιςχφει )
47) Το Γενικό Κανονιςμό Διαχείριςθσ Ράρκων και Ραιδικϊν Χαρϊν του Διμου Χανίων (όπωσ κάκε φορά
ιςχφει).
Θ Κανονιςτικι Ρράξθ αποτελεί ζνα Γ ενικό Π λαίςιο για όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και
αντικακιςτά τον αντίςτοιχο προθγοφμενο Kανονιςμό και τισ τροποποιιςεισ αυτοφ για τθ χριςθ των
κοινόχρθςτων χϊρων του Διμου Χανίων.
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Για ειδικοφσ λόγουσ και κατόπιν Μελζτθσ ε υ ρ φ τ ε ρ θ σ π ε ρ ι ο χ ι σ μπορεί να εγκρίνεται Ε ιδικι
Κανονιςτικι Πράξθ, που αφορά ς τ ο υ σ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ αυτισ.

2.3 Διάκεςθ των κοινόχρθςτων χϊρων:
Κατ’ εφαρμογι τθσ παρ. 1 του άρκρου 13 του Β.Δ 24-9/20.10.1958 (171 Α’/1958), όπωσ
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 3 του Ν.1080/80 «επιτρζπεται θ υπζρ του Δ ιμου, επιβολι τζλουσ εισ βάροσ
των χ ρ θ ς ι μ ο π ο ι ο φ ν τ ω ν διαρκϊσ ι προςκαίρωσ πεηοδρόμια, οδοφσ, πλατείεσ και εν γζνει κοινόχρθςτουσ
χϊρουσ», ενϊ ςτθν παρ. 2 τθσ ωσ άνω διάταξθσ ορίηεται ότι «τα τμιματα των κοινόχρθςτων χϊρων των
οποίων επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ, κακορίηονται με Απόφαςθ του Δθμοτικοφ ι Κοινοτικοφ Συμβουλίου».
Οι κοινόχρθςτοι χϊροι παραχωροφνται:
2.3.1 Με δθμοπραςία που διενεργείται ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 270/81. Για κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, που
δεν βρίςκονται προ καταςτθμάτων ι ςτθν προβολι αυτϊν, θ χριςθ αυτϊν επιτρζπεται εφ' όςον
δεν αναιρείται θ ιδιότθτα του κοινοχριςτου, απαιτείται δε πάντοτε για τθν εκμετάλλευςθ τουσ θ
διενζργεια δθμοπραςίασ, τθρουμζνων των εκάςτοτε διατάξεων περί όρων διενζργειασ δθμοπραςίασ
για τθν εκμίςκωςθ δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν ακινιτων. Επίςθσ, είναι απαραίτθτθ θ διενζργεια
δθμοπραςίασ ςε περίπτωςθ αδιάκετων κοινόχρθςτων χϊρων (π.χ. ςε πλατεία κοκ.) για ανάπτυξθ
τραπεηοκακιςμάτων (άρκρο 13 παρ.10 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο
3 του Ν.1080/80).
2.3.2 Χωρίσ δθμοπραςία ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:
2.3.2.1 για χϊρουσ που βρίςκονται μπροςτά από τα καταςτιματα (άρκρο 13 παρ. 10 του Β.Δ. 249/20.10.1958, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 3 του Ν.1080/80).
2.3.2.2 για πλατείεσ που παραχωροφνται ςτα καταςτιματα (καφενεία, ηαχαροπλαςτεία, εςτιατόρια κλπ.)
που ζχουν πρόςοψθ ι προβάλλονται ςε αυτιν (άρκρο 13 παρ. 4 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958,
όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 3 του Ν.1080/80).
2.3.2.3 για χϊρουσ μπροςτά από τθν υπό ανζγερςθ οικοδομι για χριςθ τουσ από τουσ ανοικοδομοφντεσ
(άρκρο 13 παρ. 3γ του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 3 του
Ν.1080/80).
2.3.2.4 για χϊρουσ περιμετρικά των περιπτζρων.
2.3.2.5 για χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ τεχνικϊν εργαςιϊν (άρκρο 13 παρ. 3γ του
Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 3 του Ν.1080/80).
2.3.2.6 για χριςθ εδάφουσ ι υπεδάφουσ από Επιχειριςεισ Κοινισ Ωφελείασ, Οργανιςμοφσ, Νομικά
Πρόςωπα κοκ. (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΑΤΜ Τραπεηϊν κλπ.), των οποίων τα δίκτυα εκτείνονται εντόσ
διοικθτικϊν ορίων του Διμου.
Δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ τθσ χριςεωσ ςυνεχόμενου κοινοχριςτου χϊρου, κατ' επζκταςθ αυτοφ
που βρίςκεται ςτθν πρόςοψθ ι τθν προβολι του καταςτιματοσ. Θ παραχϊρθςθ τθσ χριςεωσ κοινόχρθςτου
χϊρου επιτρζπεται μόνο ςτθν πρόςοψθ ι τθν προβολι του κφριου εςωτερικοφ χϊρου του καταςτιματοσ και όχι
ςτθν πρόςοψθ ι προβολι τυχόν παρακείμενου ι ςυνεχόμενου μιςκωμζνου ι ιδιόκτθτου ακαλφπτου ι κτιρίου
που δεν αποτελεί κφριο χϊρο του καταςτιματοσ.
Θ χριςθ των πλατειϊν διατίκεται ςτισ εκμεταλλευόμενεσ ςε αυτζσ επιχειριςεισ όπωσ καφενεία,
ηαχαροπλαςτεία, εςτιατόρια, παρεμφερείσ επιχειριςεισ και καταςτιματα (επιχειριςεισ μαηικισ εςτίαςθσ
πρόχειρου και πλιρουσ γεφματοσ, επιχειριςεισ αναψυχισ κακϊσ και επιχειριςεισ προςφοράσ κατά κφριο λόγο
οινοπνευματωδϊν ποτϊν, όπωσ αυτζσ ορίηονται από τθν Υ1γ/Γ.Ρ./οικ.96967/08.10.2012). Ο παραχωροφμενοσ
χϊροσ ορίηεται είτε βάςει τθσ πρόςοψθσ ι προβολισ ςτθν πλατεία τθσ όψθσ του καταςτιματοσ, είτε βάςει
εγκεκριμζνθσ μελζτθσ για τθν πλατεία.
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H τυχόν παρεμβολι μεταξφ των παραπάνω καταςτθμάτων και τθσ πλατείασ δρόμου δεν εμποδίηει τθν
παραχϊρθςθ ςε αυτά για εκμετάλλευςθ χϊρου τθσ πλατείασ, εφόςον τα καταςτιματα αυτά προβάλλονται ςτθν
πλατεία, δεδομζνου ότι ο Νομοκζτθσ δεν προβλζπει τζτοιο περιοριςμό (ΣτΕ 2875/88).

2.4 Τζλοσ διάκεςθσ κοινοχριςτου
Το τζλοσ ορίηεται ετιςιο δι' Αποφάςεωσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου κατά τετραγωνικό μζτρο
ανεξαρτιτωσ χρόνου πραγματικισ χριςεωσ και αναλόγωσ τθσ περιοχισ τθσ Ρόλεωσ ι του Οικιςμοφ, εισ τθν
οποία κείται ο χρθςιμοποιοφμενοσ χϊροσ.
Ειδικά ςε περιπτϊςεισ κατάλθψθσ πεηοδρομίου ι οδοφ από αυτοφσ που εκτελοφν οποιαςδιποτε φφςεωσ
τεχνικοοικοδομικζσ εργαςίεσ, το τζλοσ ορίηεται μθνιαίο κατά ηϊνεσ, με Απόφαςθ του Συμβουλίου και κατά
τετραγωνικό μζτρο (άρκρο 13 περιπτ. α’ και β’ παρ.3 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν
παρ. 4 του άρκρου 26 του Ν.1828/89 και τθν παρ. 2 του άρκρου 16 του Ν.3254/04). Θ επιβολι του τζλουσ
γίνεται αδιαφόρωσ τθσ διάρκειασ χριςθσ του κοινόχρθςτου χϊρου (ΣτΕ 2666/91 Τμ. Α’). Επί πάςθσ άλλθσ
περιπτϊςεωσ, το τζλοσ ορίηεται δι' Αποφάςεωσ του οικείου Συμβουλίου (άρκρο 13 περιπτ. Γ, παρ. 3 του Β.Δ. 249/20.10.1958).
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3 Άρκρο 3: Ζκταςθ εφαρμογισ – Οριςμοί – Αρμοδιότθτεσ
3.1 Ζκταςθ Εφαρμογισ
Θ παροφςα Κανονιςτικι Ρράξθ αφορά:
3.1.1 Στθν χριςθ κοινόχρθςτων χϊρων ςε όλθ τθν ζκταςθ του Διμου Χανίων πλθν των Χερςαίων Λιμενικϊν
Ηωνϊν.
3.1.2 Στθν προςωρινι ι μακροχρόνια κατάλθψθ του κοινόχρθςτου χϊρου με τραπεηοκακίςματα και με κάκε
άλλου ςχετικοφ λειτουργικοφ ι διακοςμθτικοφ ςτοιχείου, εμπορεφματα, περίπτερα, οικοδομικά υλικά,
φορτοεκφόρτωςθ βαρζων αντικειμζνων, δθμιουργία προςωρινϊν εργοταξίων, διενζργεια
εκδθλϊςεων, πϊλθςθ προϊόντων παραγωγϊν και άλλεσ χριςεισ, που ενδεχομζνωσ κα απαιτθκεί να
παραχωρθκοφν ςτο μζλλον.
3.1.3 Στθν παραχϊρθςθ κοινόχρθςτου χϊρου εδάφουσ ι υπεδάφουσ για εγκατάςταςθ δικτφων Οργανιςμϊν
Κοινισ Ωφελείασ.
3.1.4 Επίςθσ, περιλαμβάνει:
3.1.5 Τισ τεχνικζσ και λειτουργικζσ προχποκζςεισ, που πρζπει να υφίςτανται, προκειμζνου:
3.1.6 να
είναι
δυνατι
θ
τραπεηοκακιςμάτων, και

παραχϊρθςθ

τμθμάτων

κοινόχρθςτου

χϊρου

για ανάπτυξθ

3.1.7 θ κζςθ και ζκταςθ των παραχωροφμενων τμθμάτων κοινόχρθςτου χϊρου να μθν ακυρϊνει ι περιορίηει
τθ λειτουργία και τθ μορφι του.
3.1.8 Τον εξοπλιςμό που είναι δυνατόν να τοποκετθκεί εντόσ τθσ παραχωροφμενθσ ζκταςθσ για τθν ανάπτυξθ
τραπεηοκακιςμάτων.
3.1.9 Τισ διαδικαςίεσ χοριγθςθσ άδειασ κατάλθψθσ και ελζγχου των παραχωροφμενων χϊρων τόςο ωσ προσ
τθν κζςθ – ζκταςθ, όςο και ωσ προσ τον εξοπλιςμό.
3.1.10 Τισ προχποκζςεισ κίνθςθσ επιτρεπόμενων οχθμάτων εντόσ των Ρεηόδρομων - Ρλατειϊν.

3.2 Οριςμοί
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΟ ΧΩΡΟ: Θ ζννοια των κοινόχρθςτων πραγμάτων, ςφμφωνα με τον Αςτικό Κϊδικα είναι
τόςο ευρεία, ϊςτε να καταλαμβάνει μεγάλο μζροσ του φυςικοφ, αλλά και του οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ. Το
άρκρο 967 του Αςτικοφ Κϊδικα ορίηει ότι «πράγματα κοινισ χριςεωσ είναι ιδίωσ τα νερά με ελεφκερθ και
αζναθ ροι, οι δρόμοι, οι πλατείεσ, οι α ι γιαλοί, τα λιμάνια και οι όρμοι, οι όχκεσ πλεφςιμων ποταμϊν, οι
μεγάλεσ λίμνεσ και οι όχκεσ τουσ». Χαρακτθριςτικό ςτοιχείο των κοινόχρθςτων χϊρων είναι ότι δικαίωμα
χριςθσ επ' αυτϊν ζχει ευρφτεροσ αρικμόσ προςϊπων και ότι ςτοιχείο τθσ είναι θ εξυπθρζτθςθ του
δθμοςίου ςυμφζροντοσ.
Ωσ κοινόχρθςτοι χϊροι κεωροφνται, κατά τθν ζννοια του άρκρου 967 του Α.Κ., όχι μόνον οι εκνικοί
δρόμοι, αλλά οι επαρχιακοί, κακϊσ και οι δθμοτικοί δρόμοι, τα πεηοδρόμια και τα κράςπεδα. Κοινισ
χριςθσ είναι επίςθσ και οι πεηόδρομοι (2 παρ. 1 ΚΟΚ). Οι πλατείεσ, όπωσ και οι δθμοτικοί δρόμοι πεηόδρομοι, είναι επίςθσ κοινισ χριςεωσ και αποτελοφν προεκτάςεισ ι ςυνζχειεσ των δρόμων, ανικουν δε,
όπωσ οι δθμοτικοί δρόμοι ςτθν κυριότθτα του οικείου ΟΤΑ. Ρροσ τθν πλατεία εξομοιϊνεται κατά το άρκρο 2
εδ. αϋ του Ν.Δ. 17.7.1923 «περί ςχεδίου πόλεων» και ο χϊροσ που διαμορφϊνεται ςε άλςοσ ι κιπο κλπ.
Ωσ κοινόχρθςτοσ χϊροσ, για τθν εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων νοείται και το δάπεδο χϊρων
μεταξφ τθσ κζςθσ των προςόψεων των ιςογείων των οικοδομϊν και των εγκεκριμζνων οικοδομικϊν
γραμμϊν (ςτοζσ και το υπζδαφοσ αυτϊν, κακϊσ και αποτμιςεισ γωνιϊν οικοδομικϊν τετραγϊνων), που
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αποτελοφν οι χϊροι αυτοί προεκτάςεισ πεηοδρομίων και ζχουν αφεκεί ςτθν κοινι χριςθ (άρκρο 13 παρ.1
του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 3 του Ν.1080/80).
Από τισ διατάξεισ των άρκρων 967 και 968 του Αςτικοφ Κϊδικα προκφπτει ότι το Δθμόςιο, οι Διμοι και
οι Κοινότθτεσ, που ζχουν κυριότθτα ςτα κοινόχρθςτα πράγματα, όπωσ δρόμοι, πλατείεσ κλπ. ζχουν και
νομι και κατοχι ςε αυτά. Οι ιδιϊτεσ ζχουν μόνον δικαίωμα χριςθσ ςτα κοινόχρθςτα πράγματα, που
απορρζει από το δικαίωμά τθσ προςωπικότθτάσ τουσ, το οποίο εξαςφαλίηεται με τθν προςταςία του
άρκρου 57 του Αςτικοφ Κϊδικα.
Κοινόχρθςτα, λοιπόν, είναι τα πράγματα τα οποία ςφμφωνα με το νόμο ι τθ βοφλθςθ του ιδιοκτιτθ
τουσ προορίηονται για κοινι χριςθ και θ κυριότθτα των οποίων ανικει ςτο Διμο Χανίων.
Τα κοινόχρθςτα αποτελοφν πράγματα εκτόσ ςυναλλαγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 970 του Αςτικοφ
Κϊδικα, ενϊ «ςε κοινόχρθςτα πράγματα μποροφν να αποκτθκοφν με παραχϊρθςθ τθσ αρχισ, κατά τουσ
όρουσ του νόμου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιϊματα, εφόςον με τα δικαιϊματα αυτά εξυπθρετείται ι δεν
αναιρείται θ κοινι χριςθ».
ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕΣ νοοφνται τα άτομα που ζχουν λειτουργικζσ βλάβεσ, ανικανότθτεσ,
αδυναμίεσ, αναπθρίεσ ι ςυνδυαςμό των παραπάνω.
ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ, νοοφνται τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ κακϊσ επίςθσ και τα προεφθβικά
άτομα, οι ζγκυοι, οι υπεριλικεσ και όςοι χρθςιμοποιοφν ι οδθγοφν αμαξίδιο.
ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΤΗ ΠΕΖΩΝ ορίηεται το απαραίτθτο ελάχιςτο πλάτοσ τθσ επιφάνειασ του
κοινόχρθςτου χϊρου, που χρθςιμοποιείται για τθν ςυνεχι, αςφαλι και ανεμπόδιςτθ κυκλοφορία κάκε
κατθγορίασ χρθςτϊν.
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ ΕΛΑΧΙΣΟ ΠΛΑΣΟ ΣΗ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΤΗ ΠΕΖΩΝ , ςφμφωνα με τθν κείμενθ
Νομοκεςία (ορίηεται το 1.50μ, διάςταςθ που απαιτείται κατ' ελάχιςτον για τθν άνετθ διαςταφρωςθ πεηοφ με
χριςτθ ι οδθγό αμαξιδίου οιαςδιποτε μορφισ (αναπθρικό, παιδικό, αγοράσ κλπ) ι με μεταφορζα πακζτων.
Σε πεηόδρομουσ το ελάχιςτο πλάτοσ ελεφκερθσ όδευςθσ πεηϊν ορίηεται ςε 3.00μ τουλάχιςτον, ϊςτε εκτόσ
από τθν ανεμπόδιςτθ κυκλοφορία των χρθςτϊν του πεηοδρόμου να είναι δυνατι και θ διζλευςθ των ειδικϊν
οχθμάτων και των οχθμάτων τροφοδοςίασ. (ΣΧΕΔΙΑΗΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ άρκρο 2.2.2)
ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΤΨΟ ΟΔΕΤΗ ΠΕΖΩΝ ορίηεται το ελάχιςτο πραγματικό φψοσ ςτθν ελεφκερθ ηϊνθ όδευςθσ
για τθν απρόςκοπτθ κίνθςθ των πεηϊν και ορίηεται ίςο με 2.20μ.
ΟΔΗΓΟ ΟΔΕΤΗ ΣΤΦΛΩΝ ορίηεται λωρίδα τθσ ελεφκερθσ ηϊνθσ όδευςθσ πεηϊν, διαφορετικισ υφισ
και χρϊματοσ από το δάπεδό τθσ, που αποβλζπει ςτθν κακοδιγθςθ και αςφαλι διακίνθςθ των ατόμων με
προβλιματα ςτθν όραςθ.
ΚΑΦΕ (ΡΑΜΠΕ) είναι ειδικζσ καταςκευζσ κεκλιμζνων επιπζδων ςτα ςθμεία που επιβάλλεται θ
ςφνδεςθ τθσ ςτάκμθσ του πεηοδρομίου με τθν ςτάκμθ του οδοςτρϊματοσ, (π.χ. ςε διαβάςεισ πεηϊν, νθςίδεσ,
εςοχζσ κ.λπ.) προκειμζνου να εξυπθρετοφνται και τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ.
ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ορίηονται οι πάςθσ φφςεωσ μόνιμεσ ι προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ του
κοινόχρθςτου χϊρου, που αποβλζπουν ςτθν αςφάλεια, πλθροφόρθςθ, εξυπθρζτθςθ και υγιεινι όλων των
χρθςτϊν του. ( όπου ςτθ παροφςα Κανονιςτικι Απόφαςθ αναφζρεται Αςτικόσ Εξοπλιςμόσ περιλαμβάνει και τα
οριηόμενα ωσ Μόνιμα Εμπόδια και τα οριηόμενα ωσ Σιμανςθ και τα οριηόμενα ωσ Οδικόσ Εξοπλιςμόσ).
ΜΟΝΙΜΑ ΕΜΡΟΔΙΑ ορίηονται οι πάςθσ φφςεωσ ςτακερζσ καταςκευζσ και εγκαταςτάςεισ του
κοινόχρθςτου χϊρου και είναι δυνατόν να ελεγχκοφν κατά το ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ (πχ γραμματοκιβϊτια,
δοχεία απορριμμάτων, τθλεφωνικοί κάλαμοι, κακιςτικά, δζνδρα, πινακίδεσ ςιμανςθσ, φωτιςτικά κλπ).
ΡΟΣΩΙΝΑ ΕΜΡΟΔΙΑ ορίηονται τα πάςθσ μορφισ ςτοιχεία που καταλαμβάνουν για περιοριςμζνθ
χρονικι διάρκεια το κοινόχρθςτο χϊρο ι τμιμα αυτοφ.
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ΣΗΜΑΝΣΗ εννοοφμε κάκε μζςον που προςφζρει ενδείξεισ, που αφοροφν ςτθν αςφάλεια και ςτθν
πλθροφόρθςθ όλων των ατόμων που κινοφνται ςτο κοινόχρθςτο χϊρο.
ΡΕΖΟΔΟΜΟΣ ορίηεται ο διαμορφωμζνοσ υπαίκριοσ κοινόχρθςτοσ ελεφκεροσ χϊροσ, που εξυπθρετεί
αποκλειςτικά τθν ςυνεχι, αςφαλι και χωρίσ εμπόδιο κυκλοφορία των πεηϊν και εμποδιηομζνων ατόμων και
επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκεί μόνο από τα οχιματα τροφοδοςίασ και τα ειδικά οχιματα (πυροςβεςτικά,
αςκενοφόρα, υπθρεςιακά και οχιματα κακαριότθτασ του Διμου, αςτυνομικά, οχιματα Οργανιςμϊν Κοινισ
Ωφζλειασ για τθν αντιμετϊπιςθ επειγουςϊν αναγκϊν, οχθμάτων που εκτελοφν μετακομίςεισ οικοςκευϊν,
οχθμάτων ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ κλπ) ςφμφωνα πάντα με τισ κακοριςμζνεσ προχποκζςεισ (οριςμζνεσ
ϊρεσ, κακοριςμζνο ανϊτατο όριο ταχφτθτασ, οριςμζνο μικτό βάροσ οχιματοσ κλπ).
ΡΛΑΤΟΣ ΡΕΖΟΔΟΜΟΥ ορίηεται θ απόςταςθ μεταξφ των δφο ρυμοτομικϊν γραμμϊν.
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ορίηεται το υπερυψωμζνο ι με άλλο τρόπο διαχωριηόμενο τμιμα τθσ οδοφ που
προορίηεται για πεηοφσ.
Ωσ πλάτοσ πεηοδρομίου ορίηεται θ απόςταςθ από τθν ρυμοτομικι γραμμι μζχρι τθν ακμι του
κραςπζδου.
ΠΟΔΗΛΑΣΟΔΡΟΜΟ ορίηεται θ οδόσ ι τμιμα οδοφ κυκλοφορίασ ποδθλάτων.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ορίηεται κάκε μορφι τραπεηοκακιςμάτων, ομπρελϊν, ςκιάςτρων,
προκθκϊν, πάγκων, εμπορευμάτων που εξυπθρετοφν τθν πελατεία και λειτουργία των καταςτθμάτων,
εγκαταςτάςεισ πρατθρίων βενηίνθσ, μθχανθμάτων ζκδοςθσ ειςιτθρίων κτλ.
ΚΑΣΑΣΗΜΑ ορίηεται ο αυτοτελισ χϊροσ όπου λειτουργεί κάκε φφςεωσ εμπορικι ι παροχισ υπθρεςιϊν
επιχείρθςθ κατά κφριο λόγο ςτον ιςόγειο χϊρο.
ΚΑΣΟΙΚΙΑ ορίηεται ο αυτοτελισ χϊροσ όπου κατοικοφν άτομα.
Ν.Ο.Κ. ορίηεται ο Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ, Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79Α’/09-04-2012)
ΟΔΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ορίηεται οτιδιποτε εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ των οδϊν π.χ. φανοςτάτεσ, πινακίδεσ
ςιμανςθσ, ςθματοδότεσ κτλ.
ΟΧΗΜΑ ορίηεται το μθχανοκίνθτο όχθμα, το οποίο χρθςιμοποιείται κυρίωσ για τθ μεταφορά προςϊπων ι
πραγμάτων ι για τθ ρυμοφλκθςθ ςτισ οδοφσ οχθμάτων που χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά προςϊπων ι
πραγμάτων.
ΣΑΘΜΕΤΗ ορίηεται θ ακινθςία του οχιματοσ για οποιοδιποτε λόγο, πλθν α) τθσ ανάγκθσ να αποφφγει
τθν ςφγκρουςθ με άλλο όχθμα που χρθςιμοποιεί τθν οδό ι τθν ςφγκρουςθ με εμπόδιο β) τθσ ςυμμόρφωςισ του
με τουσ κανονιςμοφσ κυκλοφορίασ, εφόςον θ χρονικι περίοδοσ ακινθτοποίθςθσ του οχιματοσ δεν υπερβαίνει
τον απαιτοφμενο χρόνο γ) τθσ επιβίβαςθσ ι αποβίβαςθσ επιβατϊν και τθσ φορτοεκφόρτωςθσ πραγμάτων.
ΣΑΗ ορίηεται θ ακινθςία του οχιματοσ επί χρόνο απαιτοφμενο για τθν επιβίβαςθ ι αποβίβαςθ
επιβατϊν ι φορτοεκφόρτωςθ πραγμάτων
ΣΕΛΟ ορίηεται θ χρθματικι παροχι που καταβάλλεται από τουσ υπόχρεουσ ζναντι ειδικοφ
ανταλλάγματοσ (αντιπαροχισ), το οποίο ςυνίςταται ςτθ χρθςιμοποίθςθ οριςμζνου Δ θμοτικοφ ζργου ι
υπθρεςίασ. Ρρόκειται για τζλοσ ανταποδοτικοφ χαρακτιρα, με τθν ζννοια ότι είναι ανάλογο του οφζλουσ,
που αποκομίηει ο φορολογοφμενοσ από τθ χριςθ του παραχωροφμενου χϊρου (ΣτΕ 140/89, ΔιΔικ 1990 ςελ.
1228) και ανικει ςτθν κατθγορία των Γενικϊν ι Ανειδίκευτων Εςόδων.
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΗ ΚΟΙΝΟΧΡHΣΟΤ ΧΩΡΟΤ είναι ατομικι Δ ιοικθτικι Ρ ράξθ, θ οποία υπόκειται ςε
ανάκλθςθ κατά τισ γενικζσ αρχζσ του Διοικθτικοφ Δικαίου και του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και κατά
τισ ειδικζσ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν.1080/80, όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε μεταγενζςτερα.
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Ειδικότερα, θ χοριγθςθ άδειασ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου ςε εμπορικά καταςτιματα και ιδίωσ
καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, προχποκζτει τθν νόμιμθ λειτουργία αυτϊν.
ΡΟΤΑΣΗ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΗΣΤΟΥ ΧΩΟΥ ορίηεται το διάγραμμα που ςυντάςςεται από τθν
Επιτροπι Οριοκζτθςθσ Παραχωροφμενων Κοινοχριςτων Χϊρων (Ε.Ο.Π.Κ.Χ.) μετά από τθν υποβολι τθσ
αίτθςθσ για Χοριγθςθ Άδειασ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου και αποτυπϊνει αναλυτικά τθ γεωμετρία του
παραχωροφμενου χϊρου.
ΑΝΑΚΛΗΗ ΑΔΕΙΑ ο ρ ί η ε τ α ι θ Δ ιοικθτικι Ρ ράξθ Κ φρωςθσ με τθν οποία αίρεται θ ιςχφσ μιασ
άλλθσ Δ ιοικθτικισ Ρ ράξθσ, είτε αναδρομικά, είτε για το μζλλον. Αποςκοπεί όχι ςτθν ποινικι τιμωρία
αδικιματοσ, αλλά ςτθν ςυμμόρφωςθ του υπόχρεου προσ τισ ρυκμίςεισ του Νόμου και του παρόντοσ
Κανονιςμοφ.
ΑΤΘΑΙΡΕΣΗ ΧΡΗΗ ο ρ ί η ε τ α ι θ χριςθ του κοινόχρθςτου χϊρου χωρίσ τθν προθγοφμενθ άδεια του
Δ ι μ ο υ . Αυκαίρετθ κεωρείται επίςθσ θ χριςθ του κοινόχρθςτου χϊρου κατά παράβαςθ των όρων τθσ
χορθγθκείςθσ άδειασ, είτε αυτοί αφοροφν το είδοσ τθσ χριςθσ και τθ κζςθ ι ζκταςθ του παραχωροφμενου
χϊρου, είτε τθ διάρκεια τθσ άδειασ.

3.3 Αρμοδιότθτεσ
Εκτόσ του Διμου Χανίων, καμία άλλθ Αρχι ι Νομικό Ρρόςωπο ι Κδρυμα δεν ζχει αρμοδιότθτα να εκδίδει
άδειεσ χριςθσ κοινόχρθςτων χϊρων, που ανικουν ςτο Διμο Χανίων ι ζχουν παραχωρθκεί ς’ αυτόν για
εκμετάλλευςθ. Ειδικά για τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ εντόσ των Χερςαίων Λιμενικϊν Ζωνϊν, αρμόδιοσ
Φορζασ Διαχείριςισ τουσ είναι το Δθμοτικό Λιμενικό Σαμείο Χανίων ι το Λιμενικό Σαμείο Νομοφ Χανίων.
Για τθν εφαρμογι του παρόντοσ ανατίκενται οι παρακάτω αρμοδιότθτεσ:
3.3.1 Το Σμιμα Εςόδων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν χορθγεί τ ι σ άδειεσ τθσ παροφςασ
Κανονιςτικισ Ρράξθσ, όπωσ περιγράφονται ειδικότερα ςτα άρκρα που αφοροφν ςτθν αδειοδότθςθ.
3.3.2 Η Επιτροπι Οριοκζτθςθσ Παραχωροφμενων Κοινοχριςτων Χϊρων (Ε.Ο.Π.Κ.Χ.) που αποτελείται από
υπαλλιλουσ του Διμου, κατόπιν οριςμοφ αυτϊν με Απόφαςθ του Δθμάρχου (ςφμφωνα με τα οριςκζντα
ςτθν παρ.4, άρκρο 81, Ν.4172/13) κακορίηει, οριοκετεί και ειςθγείται τον δυνθτικά παραχωροφμενο
Κ.Χ. βάςει των προδιαγραφϊν του παρόντοσ Κανονιςμοφ, ςυντάςςει τθν Πρόταςθ Παραχϊρθςθσ Κ.Χ.,
απαραίτθτο δικαιολογθτικό για τθν ζκδοςθ Άδειασ Κατάλθψθσ Κοινόχρθςτου Χϊρου και κα εφαρμόηει,
εφόςον εγκρικεί, επί τόπου με ςταυρονιματα όπου αυτό κρίνεται απαραίτθτο τισ κορυφζσ του χϊρου
παραχϊρθςθσ
3.3.3 Σο Σμιμα Ελεγχόμενθσ τάκμευςθσ & Ελζγχου Κοινοχριςτων Χϊρων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν
Υπθρεςιϊν του Διμου Χανίων ελζγχει τθν εφαρμογι του παρόντοσ Κανονιςμοφ. Εφόςον απαιτείται,
προβαίνει ςε ελζγχουσ μεμονωμζνα είτε από κοινοφ με άλλεσ υπθρεςίεσ ωσ προσ τθν διαπίςτωςθ τθσ
τιρθςθσ τθσ ορκισ και νόμιμθσ καταςκευισ του εν γζνει εξοπλιςμοφ και των ςυναφϊν λειτουργικϊνδιακοςμθτικϊν ςτοιχείων επί του παραχωρουμζνου κοινόχρθςτου χϊρου.
3.3.4 Η Ελλθνικι Αςτυνομία (ΕΛ.Α), χορθγεί «ςφμφωνθ γνϊμθ» εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθσ
παραλαβισ ερωτιματοσ τθσ, ςτο πλαίςιο εςωτερικισ υπθρεςιακισ διαδικαςίασ για τθν χοριγθςθ τθσ
Άδειασ Κατάλθψθσ του Κοινόχρθςτου Χϊρου και του Οδοςτρϊματοσ. Εάν παρζλκει άπρακτθ θ εν λόγω
προκεςμία θ άδεια χορθγείται χωρίσ τθν γνωμάτευςθ τθσ ΕΛΑΣ.
3.3.5 Θ Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία χορθγεί κάκε είδουσ εγκρίςεισ
για τα λειτουργικά ι διακοςμθτικά ςτοιχεία, που τοποκετοφνται ςτον κοινόχρθςτο χϊρο, και ςε
ςυνεργαςία με το Σμιμα Περιβάλλοντοσ και Πραςίνου τθσ Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ, Πραςίνου και
Κακαριότθτασ (ΟΕΤ Διμου άρκρο 15) ςυντάςςει, εγκρίνει, κεωρεί και ειςθγείται τθν παραλαβι
μελετϊν για τθ διαμόρφωςθ διευρυμζνων κοινόχρθςτων χϊρων (πλατείεσ κλπ.), που διατίκενται προσ
χριςθ.
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4 Άρκρο 4: Γενικζσ Διατάξεισ
1) Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 285 του Ν.3463/06, απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ χοριγθςθ
οποιαςδιποτε μορφισ αδειϊν είναι θ μθ φπαρξθ εισ βάροσ του ενδιαφερομζνου βεβαιωμζνων
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν προσ αυτοφσ, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ εκκρεμοδικίασ και του
διακανονιςμοφ καταβολισ αυτϊν (Δθμοτικι Ενθμερότθτα).
2) Για τα φυςικά πρόςωπα λαμβάνονται υπόψθ τα ατομικά χρζθ, κακϊσ και τα χρζθ ςυν υποχρζωςθσ και
ςυνυπευκυνότθτασ, για τα οποία το φυςικό πρόςωπο ζχει προςωπικι ευκφνθ για τθν καταβολι τουσ,
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ενϊ για τα Ν ομικά Ρ ρόςωπα και τισ Ε νϊςεισ Ρ ροςϊπων,
λαμβάνονται υπόψθ αφενόσ οι οφειλζσ τουσ, αφετζρου οι οφειλζσ που ζχουν βεβαιωκεί ςε βάροσ
άλλων Ρροςϊπων, αλλά παράλλθλα φζρουν τα ίδια τθν ευκφνθ για τθν καταβολι τουσ, ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ και κατά τα διαλαμβανόμενα ςτον Εμπορικό Νόμο και ςτον Αςτικό Κϊδικα (άρκρο 4
υπ’αρικμ.1109793/6134-11/0016/ΡΟΛ.1223/24.11.1999, 2134 Β’, Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν
– ιδθ άρκρο 4 ΡΟΛ 1274/27.12.2013 (3398 Β’/31.12.2013) ΥΡ.ΕΣ. 37945/17.11.2011).
3) Θ παραχϊρθςθ κοινόχρθςτου χϊρου για χριςθ είναι δυνατι, εφόςον για τον ςυγκεκριμζνο χϊρο:
α. δεν υπάρχει ςχετικόσ περιοριςμόσ από Ειδικζσ Ρολεοδομικζσ, Αρχαιολογικζσ ι άλλεσ υκμίςεισ.
β. δεν ζχει εκδοκεί Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ι του ΥΡ.ΡΟ.Τ. ι άλλου αρμόδιου Υπουργείου,
με τθν οποία για ειδικοφσ λόγουσ δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ.
γ. είναι ςυμβατι με τθν Ρροςταςία των Μνθμείων και του αξιόλογου κτιριακοφ αποκζματοσ δεν εμποδίηει
τθν ανάδειξθ και προβολι τουσ.
δ. είναι ςυμβατι με τθ προςταςία του Ρεριβάλλοντοσ και των Χϊρων Ρραςίνου.
4) Στα καταςτιματα Υγειονομικοφ Ενδιαφζροντοσ χορθγείται ετθςίωσ άδεια χριςθσ κοινοχριςτου χϊρου,
μόνο εφόςον αυτόσ ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ τουσ ι τθν πρόςκετθ πράξθ
προςδιοριςμοφ εξυπθρετοφμενων ατόμων, όπωσ αναλφεται ςτθν παρ. 8.2.
5) Ρριν από τθν τοποκζτθςθ ςτον κοινόχρθςτο χϊρο κάκε λειτουργικοφ ι διακοςμθτικοφ ςτοιχείου
εξοπλιςμοφ, εφόςον το επιτρζπουν οι ςυνκικεσ των χϊρων, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεοφνται να
ηθτοφν, υποβάλλοντασ αίτθςθ, μετά των αναφερομζνων ςτο άρκρο 8 τθσ Ρ αροφςασ απαιτοφμενων
δικαιολογθτικϊν, τθν απαιτοφμενθ χορθγθκείςα υπό του Διμου άδεια, ανεξαρτιτωσ απαίτθςθσ ι όχι
ζκδοςθσ οικοδομικισ άδειασ.
6) Στισ περιπτϊςεισ, που θ άδεια αφορά ςε πλατείεσ, ςε εξζδρεσ ι ςε χϊρουσ, όπου τα τραπεηοκακίςματα
καταλαμβάνουν αξιόλογθ ζκταςθ ι και ςε ευαίςκθτα από άποψθ αιςκθτικισ εικόνασ ςθμεία του Διμου,
τόςο ο χϊροσ των τραπεηοκακιςμάτων, όςο και θ μορφι και θ ζκταςθ των
λειτουργικϊν και
διακοςμθτικϊν ςτοιχείων κα προκφπτει μετά από ςυνολικι μελζτθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, που
ςυντάςςεται είτε εγκρίνεται και κεωρείται από τθν αρμόδια Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν κατόπιν ζγκριςθσ
των ςχετικϊν Αρμόδιων Οργάνων. Θ τελικι εγκεκριμζνθ Μελζτθ ενζχει κζςθ Ειδικισ Κανονιςτικισ
Απόφαςθσ.
7) Οι διάδρομοι, που βρίςκονται εντόσ του χϊρου των τραπεηοκακιςμάτων και εμπρόσ τθσ ειςόδου των
καταςτθμάτων, που εξυπθρετοφν τθ λειτουργία του καταςτιματοσ, προςμετροφνται κανονικά ωσ
κατάλθψθ.
8) Σε περίπτωςθ γωνιακοφ καταςτιματοσ, τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν κατάλθψθ κα παρουςιάηονται
αναλυτικά για κάκε δρόμο.
9) Θ κακαριότθτα του παραχωρουμζνου κοινόχρθςτου χϊρου είναι ευκφνθ του υπεφκυνου του
καταςτιματοσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθν άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ.
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10) Οι καταςτθματάρχεσ ευκφνονται για τθν αυκαίρετθ κατάλθψθ χϊρου από πελάτεσ, πζραν του
παραχωρθκζντοσ.
11) Θ κζςθ και ζκταςθ των παραχωροφμενων τμθμάτων κοινόχρθςτου χϊρου πρζπει να ςυνάδει με τθν
Ρροςταςία και Ανάδειξθ ςυνόλων Μνθμείων ι μεμονωμζνων και λοιπϊν ςτοιχείων Ρολιτιςτικισ
Κλθρονομιάσ που βρίςκονται ςτο άμεςο περιβάλλον των παραχωροφμενων τμθμάτων κοινόχρθςτου
χϊρου. Θ παραχϊρθςθ τμιματοσ κοινόχρθςτου χϊρου επιτρζπεται μόνο μετά από ζγκριςθ των αρμόδιων
Υπθρεςιϊν του υπουργείου Ρολιτιςμοφ ι του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ αναλόγωσ τθσ κιρυξθσ του
μνθμείου και εφόςον τεκμθριϊνεται ότι με τθν ζγκριςθ δεν προκαλείται με άμεςο ι ζμμεςο τρόπο βλάβθ
ςτο Μνθμείο.
12) Θ παραχϊρθςθ και χριςθ τμιματοσ Κ.Χ. για τραπεηοκακίςματα κακϊσ και για εκκζματα - εμπορεφματα,
δεν πρζπει να βλάπτει κακ’ οιονδιποτε τρόπο τα ςτοιχεία διαμόρφωςθσ του Κ.Χ. (δάπεδο, φφτευςθ,
εμπόδια ςτάκμευςθσ, φωτιςμόσ, αςτικόσ εξοπλιςμόσ, κλπ) και δεν αποτελεί λόγο για τθν αλλαγι τθσ
διαμόρφωςισ του. Σε περίπτωςθ δε, φκοράσ ι καταςτροφισ του υποχρεοφται ο υπαίτιοσ να
αποκαταςτιςει πλιρωσ τθ βλάβθ, είτε άμεςα υπό τθν επίβλεψθ υπαλλιλων τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν
Υπθρεςιϊν ι τθσ Δ/νςθσ Ρραςίνου του Διμου Χανίων, είτε αποηθμιϊνοντασ τον Διμο καταβάλλοντασ το
ποςό που κα απαιτθκεί για αποκατάςταςθ του χϊρου.
13) Απαγορεφεται ρθτϊσ θ οποιαδιποτε φφτευςθ είτε επί του παραχωρουμζνου κοινόχρθςτου χϊρου είτε
όμορου ς' αυτόν χϊρου πραςίνου χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ Δ/νςθσ Ρραςίνου του Διμου Χανίων.
14) Θ ςκίαςθ των χϊρων, εφόςον δεν καλφπτεται από υφιςτάμενα δζντρα, κα γίνεται μόνο με ομπρζλεσ, που
κα καλφπτουν επιφάνεια το πολφ ίςθ με αυτι του παραχωροφμενου κοινόχρθςτου χϊρου χωρίσ
διαφθμιςτικά μθνφματα. Κινθτά ι ςτακερά ςυςτιματα ςκίαςθσ ςτθριηόμενα ςε προςόψεισ κτιρίων
καταςκευάηονται ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ ιςχφουςασ Ρολεοδομικισ Νομοκεςίασ (άρκρο 16
4067/12) και κατόπιν εξαςφάλιςθσ τθσ απαραίτθτθσ άδειασ από τθν ΥΔΟΜ( Υπθρεςία Δόμθςθσ). Δεν
επιτρζπεται θ το πο κζτ θςθ ςυςτθμάτων ςκία ςθ σ που φζρουν επιγραφζσ ι διαφθμίςεισ. Σε όλεσ τισ
περιπτϊςεισ δεν κα πρζπει να βλάπτεται το υφιςτάμενο πράςινο.
15) Το ελάχιςτο πλάτοσ του παραχωροφμενου τμιματοσ για τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων δεν μπορεί να
είναι μικρότερο του ενόσ μζτρου και ε ί κ ο ς ι εκατοςτϊν (1,20μ.) ενϊ για τοποκζτθςθ εμπορευμάτων
παραχωρείται ςτακερό πλάτοσ πενιντα εκατοςτϊν (0,50μ.)
16) Το ελάχιςτο πλάτοσ πεηοδρομίου για τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων είναι τα 3,00μ. και εφόςον
εξαςφαλίηεται αφενόσ ελάχιςτο πλάτοσ παραχωροφμενου τμιματοσ Κ.Χ. τα 1,20μ. (εξοπλιςμόσ ςε πλιρθ
ανάπτυξθ) επί τθσ πρόςοψθσ του καταςτιματοσ, αφετζρου ελάχιςτθ όδευςθ πεηϊν 1,50μ. αφαιροφμενθσ
τθσ φφτευςθσ (δενδροςτοιχία, παρτζρι κλπ.) και τυχόν άλλων ςτακερϊν ςτοιχείων αςτικοφ εξοπλιςμοφ και
με τθν προχπόκεςθ ότι ο παραχωροφμενοσ χϊροσ δεν υπερβαίνει το 40% του ςυνολικοφ πλάτουσ του
πεηοδρομίου.
17) Το ελάχιςτο πλάτοσ πεηοδρομίου για τοποκζτθςθ εμπορευμάτων είναι τα 2,20μ. με ςτακερό πλάτοσ
παραχωροφμενου τμιματοσ Κ.Χ. τα 0,50μ. επί τθσ πρόςοψθσ και μόνο του καταςτιματοσ και ςε φψοσ ζωσ
1,50μ, εφόςον εξαςφαλίηεται ελάχιςτθ όδευςθ πεηϊν 1,50μ. αφαιροφμενθσ τθσ φφτευςθσ (δενδροςτοιχία,
παρτζρι κλπ.) και τυχόν άλλων ςτακερϊν ςτοιχείων αςτικοφ εξοπλιςμοφ. Τα εμπορεφματα κα
τοποκετοφνται αποκλειςτικά και μόνο κατά τισ ϊρεσ λειτουργίασ των καταςτθμάτων.
18) Θ όδευςθ τυφλϊν πρζπει να παραμζνει ελεφκερθ, κακϊσ και τουλάχιςτον 0,50μ. εκατζρωκεν αυτισ.
19) Δεν επιτρζπεται ςε καμία περίπτωςθ θ παραχϊρθςθ τμιματοσ κοινόχρθςτου χϊρου ζμπροςκεν ραμπϊν
και ςε απόςταςθ μικρότερθ των 2,00 μζτρων από αυτζσ.
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20) Σε πεηοδρόμουσ με δυνατότθτα πρόςβαςθσ οχθμάτων εκτάκτου ανάγκθσ και τροφοδοςίασ πρζπει να
εξαςφαλίηεται υποχρεωτικά ελάχιςτο πλάτοσ κίνθςθσ οχθμάτων 3,00 μζτρων ενϊ το ςυνολικό πλάτοσ του
παραχωροφμενου χϊρου δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του ςυνολικοφ πλάτουσ του πεηοδρόμου.
21) Ρζραν των λοιπϊν περιοριςμϊν, προκειμζνου να διευκολυνκεί θ κίνθςθ των πεηϊν και να αποφευχκεί ο
υπερκορεςμόσ των δρόμων ι πεηοδρόμων και να προςτατευκεί θ προςβαςιμότθτα για τουσ κατοίκουσ και
τουσ επιςκζπτεσ τθσ πόλθσ, το ςυνολικό μικοσ παραχωροφμενου κοινόχρθςτου χϊρου για
τραπεηοκακίςματα (μετροφμενο επί των προςόψεων των κτιρίων), δεν επιτρζπεται να ξεπερνά το 30% του
ςυνολικοφ μικουσ των προςόψεων των κτιρίων ζκαςτθσ πλευράσ του δρόμου ι πεηοδρόμου, με μοναδικι
εξαίρεςθ τθν οδό Σαρπθδϊνοσ ςτθν Ραλιά Ρόλθ που λόγω του ιδιαίτερου χαρακτιρα τθσ, του μικροφ
μικουσ τθσ, τθσ άμεςθσ γειτνίαςθσ τθσ με το παραλιακό μζτωπο του Ενετικοφ Λιμζνα και τθσ απουςίασ
κατοικιϊν, επιτρζπεται το ςυνολικό μικοσ παραχωρουμζνου κοινόχρθςτου χϊρου για τραπεηοκακίςματα
να φτάνει το 100% του ςυνολικοφ μικουσ των προςόψεων των κτιρίων ζκαςτθσ πλευράσ του δρόμου.
22) Επιπλζον, ειδικά για τισ οδοφσ Μουςοφρων, Τςουδερϊν, Χρυςάνκου Επιςκόπου και Χάλθδων ςτθν Ραλιά
Ρόλθ και προκειμζνου να προςτατευκεί ο υφιςτάμενοσ χαρακτιρασ τουσ και θ προςβαςιμότθτα των
κατοίκων και των επιςκεπτϊν τθσ πόλθσ, κοινόχρθςτοσ χϊροσ κα παραχωρείται μόνο ςτα υφιςτάμενα
καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ νομοκεςίασ και του
παρόντοσ κανονιςμοφ.
23) Εντόσ τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ των Χανίων δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ τμθμάτων κοινόχρθςτου χϊρου ςε
δρόμουσ, πεηοδρόμουσ και πλατείεσ πζραν αυτϊν που ορίηονται από τον ςυνθμμζνο ςτο παρόντα
κανονιςμό χάρτθ. Το αυτό κα ιςχφει και για άλλεσ περιοχζσ του Διμου Χανίων μετά τθ ςφνταξθ αντίςτοιχων
χαρτϊν για αυτζσ.
24) Δεν επιτρζπεται ςε καμία περίπτωςθ θ παραχϊρθςθ τμιματοσ κοινόχρθςτου χϊρου ςε χϊρουσ παιδικϊν
χαρϊν, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα υμοτομικά Σχζδια Ρόλθσ ι τθν διαμορφωμζνθ υφιςτάμενθ κατάςταςθ
ςιμερα.
25) Δεν επιτρζπεται ςε καμία περίπτωςθ θ παραχϊρθςθ τμιματοσ κοινόχρθςτου χϊρου ςε φυτεμζνα
παρτζρια πραςίνου.
26) Δεν επιτρζπεται ςε καμία περίπτωςθ θ παραχϊρθςθ τμιματοσ κοινόχρθςτου χϊρου ςτισ νθςίδεσ των
οδϊν.
27) Απαγορεφεται θ ανάρτθςθ εμπορευμάτων και κάκε είδουσ άλλθσ καταςκευισ επί των προςόψεων των
κτιρίων πλθν τθσ οδοφ Σκρφδλωφ, όπου επιτρζπεται μόνο θ ανάρτθςθ εμπορευμάτων λόγω του
παραδοςιακοφ χαρακτιρα τθσ εν λόγω οδοφ. Επιπλζον επιτρζπεται κατ εξαίρεςθ λόγω προςταςίασ του
παραδοςιακοφ χαρακτιρα τθσ χριςθσ για τθ περιοχι των “Μαχαιράδικων” θ ανάρτθςθ εμπορευμάτων ςε
προκικεσ επί τθσ πρόςοψθσ των κτιρίων και μόνο για τθ ςυγκεκριμζνθ επαγγελματικι χριςθ.
28) Επιτρζπεται μόνο ςτισ προςόψεισ των κτιρίων, θ τοποκζτθςθ λοιπϊν ςτοιχείων εξοπλιςμοφ (όπωσ
κλιματιςτικά, ςτοιχεία εξαεριςμοφ, καπναγωγοί κτλ) μόνο μετά από τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ (Εφορεία
Αρχαιοτιτων, Σ.Α). και τθν ζκδοςθ των απαραίτθτων αδειϊν από τθν Υ.ΔΟΜ.
29) Απαγορεφεται θ παραχϊρθςθ
ποτϊν, τςιγάρων κ.λ.π.

κοινόχρθςτου χϊρου για τοποκζτθςθ αυτόματων πωλθτϊν τροφίμων,

30) Σε Κοινόχρθςτουσ Χϊρουσ που δεν ζχουν παραχωρθκεί, δεν επιτρζπεται οποιαδιποτε παρζμβαςθ,
ανεξαρτιτωσ απαίτθςθσ ι όχι ζκδοςθσ οικοδομικισ άδειασ.
31) Δεν επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ μεγαφωνικϊν εγκαταςτάςεων, κακϊσ και διαφθμιςτικϊν ςτοιχείων ςε
παραχωροφμενουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ για ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων και εμπορευμάτων. Οι
μεγαφωνικζσ εγκαταςτάςεισ πρζπει να είναι τοποκετθμζνεσ εντόσ του εςωτερικοφ καταςτιματοσ. Ακόμα,
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απαγορεφεται θ οποιαδιποτε επζκταςθ των δικτφων του κτιρίου του καταςτιματοσ (θλεκτρικά δίκτυα,
ςωλινεσ φδρευςθσ, αεραγωγοί κτλ) ςτον παραχωρθμζνο κοινόχρθςτο χϊρο.
32) Δεν επιτρζπεται θ ανάρτθςθ οποιουδιποτε λειτουργικοφ, διακοςμθτικοφ ςτοιχείου ςε υφιςτάμενα δζνδρα.

33) Δεν επιτρζπεται θ λειτουργία τθλεοράςεων και λοιπϊν ςυςκευϊν προβολισ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ,
που παραχωροφνται.
34) Οι εκμιςκωτζσ παραχωροφμενων κοινόχρθςτων χϊρων οφείλουν και είναι υπόχρεοι να διευκολφνουν τισ
Υπθρεςίεσ του Διμου Χανίων ςε περίπτωςθ τυχόν εργαςιϊν επί του παραχωροφμενου κοινόχρθςτου
χϊρου.
35) Δεν επιτρζπεται ςτουσ παραχωροφμενουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ θ επζκταςθ των εργαςιϊν των
καταςτθμάτων και των επιτθδευματιϊν κάκε μορφισ, όπωσ ςυνεργεία αυτοκινιτων, μοτοςυκλετϊν,
ςυναρμολογιςεισ επίπλων, εξοπλιςμοφ βαρζωσ τφπου κ.α.
36) Δεν παραχωρείται Κ.Χ. ςτισ εξισ κατθγορίεσ καταςτθμάτων:
α. Εμπορίασ-ενοικιάςεωσ αυτοκινιτων, μοτοποδθλάτων, ποδθλάτων (με εξαίρεςθ τουσ ςτακμοφσ
κοινόχρθςτων ποδθλάτων).
β. Επιχειριςεισ λιανικισ και χονδρικισ διάκεςθσ τροφίμων όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο άρκρο 13α τθσ
Αποφ-Υ1γ)ΓΡ)96967)12, πλθν οπωροπωλείων.
37) Δεν παραχωρείται Κ.Χ. για τοποκζτθςθ ψυγείων, ψυχόμενων πάγκων και ανκρωποηυγϊν.
38) Δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ κοινόχρθςτου χϊρου ζμπροςκεν τθσ ειςόδου κατοικίασ ι πολυκατοικίασ.
39) Τα επιτρεπόμενα λειτουργικά, διακοςμθτικά ςτοιχεία κα πρζπει να τοποκετοφνται εντόσ του
παραχωροφμενου χϊρου και κα προςμετροφνται και αυτά κανονικά, ωσ κατάλθψθ.
40) Εφόςον ςτο χϊρο υπάρχει τοποκετθμζνο γλυπτό μνθμείο ι άλλο ζργο τζχνθσ, θ παραχωροφμενθ επιφάνεια
πρζπει να οριοκετείται ςε ικανι απόςταςθ από αυτό, ανάλογα με το είδοσ του γλυπτοφ και ςε κάκε
περίπτωςθ τουλάχιςτον 2,50 μζτρων.
41) Θ παραχϊρθςθ και χριςθ τμιματοσ κοινοχριςτου χϊρου δεν πρζπει να δυςχεραίνει τθν πρόςβαςθ ςε
Μνθμεία και Δθμόςια Κτίρια. Σε κάκε περίπτωςθ ςε περιβάλλον Μνθμείων, οι αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του
Υπουργείου Ρολιτιςμοφ μποροφν κατά τθν κρίςθ τουσ να απαγορεφςουν τθ παραχϊρθςθ κοινόχρθςτων
χϊρων κακϊσ και τθν τοποκζτθςθ διακοςμθτικϊν, λειτουργικϊν ςτοιχείων, εφόςον τεκμθριϊνεται ότι με
τθν παραχϊρθςθ και τθ τοποκζτθςθ προκαλείται με άμεςο ι ζμμεςο τρόπο βλάβθ ςτο Μνθμείο.
42) Τα τζλθ χριςθσ των κοινόχρθςτων χϊρων κακορίηονται μετά από ειςιγθςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
του Διμου Χανίων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. η του άρκρου 72 του Ν.3852/10 (87 Α’/07.06.2010)
και με Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.
43) Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ τθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ Κ.Υ.Ε. ςε άλλο πρόςωπο, είναι δυνατι
και θ αντικατάςταςθ τθσ άδειασ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου, χωρίσ τθν τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ για τθν
ζκδοςθ νζασ άδειασ κατάλθψθσ κοινοχριςτου χϊρου. Για τθν αντικατάςταςθ άδειασ χριςθσ κοινόχρθςτου
χϊρου, υποβάλλονται αίτθςθ, θ νζα άδεια λειτουργίασ του καταςτιματοσ με τα ςτοιχεία του νζου
επιχειρθματία, δθμοτικι ενθμερότθτα και το προβλεπόμενο τζλοσ κατάλθψθσ του χϊρου. Θ ςχετικι
αίτθςθ πρζπει να γίνεται εντόσ 10 θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ νζασ άδειασ λειτουργίασ. Θ αντικατάςταςθ
γίνεται εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν. Αν θ προαναφερόμενθ προκεςμία παρζλκει άπρακτθ,
λογίηεται ότι θ άδεια ζχει αντικαταςτακεί. Ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί με αίτθςι του να ηθτιςει τθ χοριγθςθ
ςχετικισ βεβαίωςθσ από τον Διμο (άρκρο 6 ΚΥΑ ΔΙΑΔΡ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 3106 Β’/09.12.2013).
44) Σε περίπτωςθ που, μετά τθν ζκδοςθ τθσ Κανονιςτικισ Απόφαςθσ, ςυνταχκοφν χάρτεσ και για άλλεσ
περιοχζσ του Διμου Χανίων, πζραν του ςυνθμμζνου χάρτθ τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ, για τθν ενςωμάτωςθ τουσ
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ςτον παρόντα κανονιςμό, κα απαιτείται γνϊμθ του Συμβουλίου τθσ αρμόδιασ Δθμοτικισ ι Τοπικισ
Κοινότθτασ μετά από ειςιγθςθ των αρμοδίων Υπθρεςιϊν, απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ και
απόφαςι του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.
45) Σε υφιςτάμενα κακιςτικά (παγκάκια) δεν παραχωρείται Κ.Χ εφόςον δεν εξαςφαλίηεται ελεφκεροσ χϊροσ
τουλάχιςτον 1,50 μζτρων περιμετρικά αυτοφ και 3,00 μζτρων ζμπροςκεν (επί του κυρίου χϊρου
διζλευςθσ) του κακιςτικοφ.
46) Οι μιςκωτζσ των χϊρων κα πρζπει να διευκολφνουν τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ πραςίνου που εκτελοφνται
από το αρμόδιο Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ και Ρράςινου.
47) Για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ χριςθσ, θ Αςτυνομικι Αρχι γνωματεφει, αν υφίςτανται λόγοι αςφάλειασ τθσ
κυκλοφορίασ πεηϊν ι τροχοφόρων, που επιβάλλουν τθ μθ χοριγθςθ τθσ αιτουμζνθσ αδείασ. Αν παρζλκει
άπρακτθ θ προκεςμία δεκαπζντε θμερϊν, που τίκεται όταν πρόκειται για Αςτυνομικι Αρχι, θ άδεια
χορθγείται και χωρίσ τθ γνωμάτευςι τθσ (άρκρο 13 παρ. 6 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπωσ
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 16 παρ. 4 του Ν.3254/04).
Χορθγθκείςα άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά από τον Διμο εντόσ δεκαθμζρου από τθσ ζγγραφθ
ειδοποίθςθ του από τθν Αςτυνομικι Αρχι, ότι ςυντρζχουν λόγοι αςφαλείασ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν ι
οχθμάτων.
48) Θ Επιτροπι Οριοκζτθςθσ Ραραχωροφμενων Κοινοχριςτων Χϊρων ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ
Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν κα οριοκετεί επί εδάφουσ με κατάλλθλθ διαγράμμιςθ τον παραχωροφμενο χϊρο,
ϊςτε να είναι πιο εφκολοσ ο ζλεγχοσ τιρθςθσ τθσ παραχϊρθςθσ από το Τμιμα Ελζγχου Στάκμευςθσ &
Ελζγχου Κοινοχριςτων Χϊρων του Διμου.
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5 Άρκρο 5: Τεχνικζσ και λειτουργικζσ προχποκζςεισ παραχϊρθςθσ - χριςθσ
τμιματοσ κοινόχρθςτου χϊρου για ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων και ςυναφϊν
λειτουργικϊν – διακοςμθτικϊν ςτοιχείων
Κοινόχρθςτοσ χϊροσ του Διμου Χανίων για τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων παραχωρείται ςε καταςτιματα
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, μόνο ςτθν πρόςοψθ τουσ ι ςτθν προβολι αυτϊν ςε περίπτωςθ πλατείασ για
τθν οποία δεν υπάρχει εγκεκριμζνθ μελζτθ. Διευκρινίηεται ότι δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ τθσ χριςεωσ
ςυνεχόμενου κοινοχριςτου χϊρου, κατ' επζκταςθ αυτοφ που βρίςκεται ςτθν πρόςοψθ ι τθν προβολι του
καταςτιματοσ. Θ παραχϊρθςθ τθσ χριςεωσ κοινόχρθςτου χϊρου επιτρζπεται μόνο ςτθν πρόςοψθ ι τθν
προβολι (ςε περίπτωςθ πλατείασ) του κφριου εςωτερικοφ χϊρου του καταςτιματοσ και όχι ςτθν πρόςοψθ ι
προβολι τυχόν παρακείμενου ι ςυνεχόμενου μιςκωμζνου ι ιδιόκτθτου ακαλφπτου ι κτιρίου που δεν αποτελεί
κφριο χϊρο του καταςτιματοσ.
Ρροκειμζνου να παραχωρθκεί κοινόχρθςτοσ χϊροσ του Διμου Χανίων για ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων
πρζπει κατ’ ελάχιςτον να εξαςφαλίηονται για κάκε κατθγορία κοινόχρθςτου χϊρου τα ακόλουκα:

5.1 Ρεηοδρόμια:
5.1.1 Θ παραχωροφμενθ για τραπεηοκακίςματα και ςυναφι ςτοιχεία επιφάνεια, πρζπει να αφινει ελεφκερο
πλάτοσ του πεηοδρομίου, ίςο ι μεγαλφτερο του ενόσ μζτρου και πενιντα εκατοςτϊν (1,50μ.) για
όδευςθ των πεηϊν, αφαιροφμενθσ τθσ φφτευςθσ (δενδροςτοιχία, παρτζρι κλπ.) και τυχόν άλλων
ςτακερϊν ςτοιχείων αςτικοφ εξοπλιςμοφ. Ελάχιςτο πλάτοσ πεηοδρομίου ςτο οποίο μπορεί να
παραχωρθκεί Κ.Χ. είναι τα 3,00μ.
5.1.2 Το ελάχιςτο πλάτοσ του παραχωρουμζνου τμιματοσ δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενόσ μζτρου και
είκοςι εκατοςτϊν (1,20μ.)
5.1.3 Ο παραχωροφμενοσ χϊροσ οριοκετείται ςε επαφι με τθν ρυμοτομικι-οικοδομικι γραμμι. Σε
περίπτωςθ που είναι αδφνατο ι προβλζπεται ςε εγκεκριμζνο ςυνολικό ςχεδιαςμό, θ παραχϊρθςθ Κ.Χ.
μπορεί να γίνει ςε απόςταςθ ζωσ τριάντα (30) εκατοςτϊν από το κράςπεδο και εφόςον αφενόσ δεν
τίκεται κζμα αςφαλείασ(κατόπιν ζγκριςθσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ) αφετζρου εξαςφαλίηεται
ελεφκερο πλάτοσ του πεηοδρομίου, ίςο ι μεγαλφτερο του ενόσ μζτρου και πενιντα εκατοςτϊν (1,50μ.)
για όδευςθ των πεηϊν, αφαιροφμενθσ τθσ φφτευςθσ (δενδροςτοιχία, παρτζρι κλπ.) και τυχόν άλλων
ςτακερϊν ςτοιχείων εξοπλιςμοφ.. Σε καμία περίπτωςθ το πλάτοσ του παραχωροφμενου χϊρου δεν
μπορεί να ξεπεράςει το 40% του πλάτουσ του πεηοδρομίου.

5.2 Ρεηόδρομοι χωρίσ δυνατότθτα πρόςβαςθσ οχιματοσ λόγω κλίςθσ, μορφολογίασ, κυμαινόμενου
πλάτουσ κτλ :
5.2.1 Θ παραχωροφμενθ για τραπεηοκακίςματα επιφάνεια πρζπει να αφινει ελεφκερο πλάτοσ του
πεηόδρομου, ίςο ι μεγαλφτερο του ενόσ μζτρου και πενιντα εκατοςτϊν (1,50μ.) για όδευςθ των πεηϊν,
πζραν τθσ φφτευςθσ (δενδροςτοιχία, παρτζρι κλπ.) και τυχόν άλλων ςτακερϊν ςτοιχείων αςτικοφ
εξοπλιςμοφ.
5.2.2 Το ελάχιςτο πλάτοσ του παραχωρουμζνου τμιματοσ δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενόσ μζτρου και
ε ί κ ο ς ι εκατοςτϊν (1,20μ.)
5.2.3 Ο παραχωροφμενοσ χϊροσ οριοκετείται ςε επαφι με τθν ρυμοτομικι-οικοδομικι γραμμι ι τθν
διαμορφωμζνθ όψθ των κτιρίων. Σε περίπτωςθ που είναι αδφνατο ι προβλζπεται ςε εγκεκριμζνο
ςυνολικό ςχεδιαςμό, θ παραχϊρθςθ Κ.Χ. μπορεί να γίνει ςε απόςταςθ από τθν όψθ ι Ο..Γ.
5.2.4 Οι διαςταυρϊςεισ με οδοφσ ι πεηοδρόμουσ πρζπει να παραμζνουν ελεφκερεσ.
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5.3 Ρεηόδρομοι ςτουσ οποίουσ επιτρζπεται θ διζλευςθ οχθμάτων εκτάκτου ανάγκθσ και τροφοδοςίασ
5.3.1 Θ παραχωροφμενθ για τραπεηοκακίςματα και ςυναφι ςτοιχεία επιφάνεια, δεν μπορεί να υπερβαίνει το
πενιντα τοισ εκατό (50%) του πλάτουσ του πεηόδρομου και π ρ ζ π ε ι να αφινει ελεφκερθ, κακ’ όλο
το μικοσ του τθν ηϊνθ των τριϊν τουλάχιςτον μζτρων (3,00μ.), θ οποία από το ςχεδιαςμό του
πεηόδρομου προορίηεται για τθν διζλευςθ πεηϊν και τθν εξυπθρζτθςθ οχθμάτων εκτάκτου ανάγκθσ
(πυροςβεςτικά, αςκενοφόρα, οχιματα μεταφοράσ ατόμων με αναπθρία κλπ.), τθν τροφοδοςία και τθν
πρόςβαςθ ςε νόμιμουσ ιδιωτικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ παρόδιων κτιρίων κλπ.
5.3.2 Το ελάχιςτο πλάτοσ του παραχωρουμζνου τμιματοσ δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενόσ μζτρου και
ε ί κ ο ς ι εκατοςτϊν (1,20μ.) ςε πλιρθ ανάπτυξθ.
5.3.3 Ο παραχωροφμενοσ χϊροσ οριοκετείται ςε επαφι με τθν ρυμοτομικι-οικοδομικι γραμμι ι τθν
διαμορφωμζνθ όψθ των κτιρίων. Σε περίπτωςθ που είναι αδφνατο ι προβλζπεται ςε εγκεκριμζνο
ςυνολικό ςχεδιαςμό, θ παραχϊρθςθ Κ.Χ. μπορεί να γίνει ςε απόςταςθ από τθν όψθ ι Ο..Γ.

5.4 Ρλατείεσ
5.4.1 Στισ πλατείεσ επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων ςτισ κζςεισ και τθν ζκταςθ που ορίηεται
από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ διαμόρφωςθσ θ οποία ζχει εκπονθκεί λαμβάνοντασ υπόψθ τα ειδικά
κριτιρια τθσ εκάςτοτε πλατείασ (τοπικά, τουριςτικά, κυκλοφοριακά, πραςίνου) ςφμφωνα με τθν κείμενθ
Νομοκεςία (Ν. 1080/80, άρκρο 3, παρ. 4, 5). Σε περίπτωςθ που ςτθ ςχετικι μελζτθ δεν ζχει προβλεφκεί
θ τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων ι δεν ζχει εγκρικεί μελζτθ, εφαρμόηεται θ παροφςα κανονιςτικι
απόφαςθ. Αναλυτικά, ςτα καταςτιματα που προβάλλονται ςε αυτζσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει
εγκεκριμζνθ μελζτθ, παραχωρείται θ χριςθ ποςοςτοφ 70% του χϊρου που αντιςτοιχεί ςτθ προβολι του
επί τθσ πλατείασ, το δε υπόλοιπο 30% παραχωρείται ςτουσ ίδιουσ εκμεταλλευτζσ εφόςον μετά από
ειςιγθςθ του Συμβουλίου τθσ αρμόδιασ Δθμοτικισ ι Τοπικισ Κοινότθτασ και ςτθ ςυνζχεια απόφαςθ τθσ
Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ, το Δθμοτικό Συμβοφλιο με απόφαςι του κρίνει ότι δεν παρακωλφεται
ουςιωδϊσ θ ελεφκερθ κίνθςθ πεηϊν. Στθν περίπτωςθ που ο παραχωροφμενοσ χϊροσ βρίςκεται ςτθν
προβολι του καταςτιματοσ ςτθν πλατεία, το μικοσ του είναι αυτό που προκφπτει μεταξφ των κάκετων
προβολϊν των δφο άκρων τθσ πρόςοψθσ του καταςτιματοσ.
5.4.2 Θ παραχωροφμενθ για τραπεηοκακίςματα και ςυναφι ςτοιχεία επιφάνεια πρζπει να μθν υπερβαίνει
το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ επιφάνειασ θ οποία είναι διαμορφωμζνθ για κίνθςθ και ςτάςθ
πεηϊν, περιλαμβανομζνων και των πεηοδρομίων ςε ςυνζχεια πλατείασ. Θ παραχϊρθςθ κα γίνεται με
τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ελεφκερθ ηϊνθ όδευςθσ πεηϊν τόςο περιμετρικά τθσ πλατείασ όςο και
ςε ςυνζχεια του δικτφου των πεηοδρομίων.
5.4.3 Δεν επιτρζπεται ςε καμία περίπτωςθ θ ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων ςε χϊρουσ πραςίνου που
υπάρχουν ςε πλατεία.
5.4.4 Για τα ζναντι πεηοδρόμια ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 6.1.
5.4.5 Για πεηόδρομουσ ςε ςυνζχεια - επαφι με πλατεία, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 6.2 ι 6.3.

5.5

Χϊροι Ρράςινου-Ράρκα-Άλςθ

5.5.1 Δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ τμιματοσ κοινόχρθςτου χϊρου ςε χϊρουσ πραςίνου, πάρκων και αλςϊν
όπωσ αυτοί ορίηονται με τα ιςχφοντα υμοτομικά Σχζδια Ρόλθσ ι τθν διαμορφωμζνθ κατάςταςθ
ςιμερα. Στθν περίπτωςθ που ςε χϊρο πραςίνου, πάρκου ι άλςουσ προβλζπεται κατόπιν ςυνολικοφ
ςχεδιαςμοφ του χϊρου ςφμφωνα με τθν κείμενθ Ρολεοδομικι νομοκεςία (Άρκρο 20, ν. 4067.2012) θ
καταςκευι και λειτουργία δθμοτικοφ αναψυκτθρίου ι θ τοποκζτθςθ κινθτισ καντίνασ, τότε μετά από
Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου με ςφμφωνθ γνϊμθ του αρμοδίου Τοπικοφ Διαμερίςματοσ και τθσ
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Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ, επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ τμιματοσ κοινόχρθςτου χϊρου και ςε ποςοςτό
ζωσ το 15% τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ θ οποία είναι διαμορφωμζνθ για τθν κίνθςθ και ςτάςθ πεηϊν,
για τθν ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων που εξυπθρετοφν τθ λειτουργία του δθμοτικοφ αναψυκτθρίου ι
καντίνασ, περιλαμβανομζνων και των πεηοδρομίων ςε ςυνζχεια του χϊρου πραςίνου, πάρκου και
άλςουσ.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι ο χϊροσ πραςίνου, πάρκου ι άλςουσ να είναι μεγαλφτεροσ του ενόσ (1)
ςτρζμματοσ.
5.5.2 Για τα ζναντι πεηοδρόμια ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 6.1.
5.5.3 Για πεηόδρομουσ ςε ςυνζχεια - επαφι με χϊρο πραςίνου, πάρκου και άλςουσ ιςχφουν τα αναφερόμενα
ςτθν παρ. 6.2 ι 6.3.

5.6

Στοζσ ( ςφμφωνα με το ιςχφον υμοτομικό Σχζδιο)

5.6.1 Θ ελεφκερθ ηϊνθ εντόσ τθσ ςτοάσ πρζπει να είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ του ενόσ μζτρου και πενιντα
εκατοςτϊν (1,50μ.), ανάλογα με το πλάτοσ αυτισ.
5.6.2 Το ελάχιςτο πλάτοσ του παραχωρουμζνου τμιματοσ δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 1,20 μζτρων.

5.7

Γενικά

5.7.1 Εφόςον θ παραχωροφμενθ επιφάνεια ςε κατάςτθμα Υ.Ε. εμπίπτει ςε δφο διαφορετικζσ κατθγορίεσ
κοινόχρθςτου χϊρου (π.χ. πεηόδρομοσ και πεηοδρόμιο), για κάκε επιμζρουσ τμιμα ιςχφουν αντίςτοιχα
τα οριηόμενα για κάκε κατθγορία.
5.7.2 Θ παραχωροφμενθ επιφάνεια κοινόχρθςτου χϊρου, περιλαμβάνει το ςφνολο των λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ϊ ν
κ α ι μ ο ρ φ ο λ ο γ ι κ ϊ ν ςτοιχείων, τα οποία κατά περίπτωςθ επιτρζπονται, κακϊσ και τουσ μεταξφ
τουσ διαδρόμουσ
5.7.3 Ανεξάρτθτα των προαναφερόμενων, εφόςον o κοινόχρθςτοσ χϊροσ εμπίπτει ςε περιοχι για τθν οποία
ιςχφουν ειδικοί όροι και περιοριςμοί, υπεριςχφουν οι ειδικοί όροι και περιοριςμοί, ςτο βακμό που
αυτοί αφοροφν και ςτον κοινόχρθςτο χϊρο.
5.7.4 Δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ τμιματοσ κοινόχρθςτου χϊρου ςε όλο το μικοσ κεντρικϊν οδικϊν
αρτθριϊν και από τισ δφο πλευρζσ τουσ: Α. Ραπανδρζου, Κυδωνίασ, Ελ. Βενιηζλου, Θρϊων Ρολυτεχνείου,
Χατηθμιχάλθ Γιάνναρθ, Σκαλίδθ, Στρ. Τηανακάκθ, Αποκορϊνου, Ρειραιϊσ, Νεάρχου, πλατεία Σοφοκλι
Βενιηζλου κακϊσ και ςτουσ δρόμουσ ςτουσ οποίουσ ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο χάρτθ τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ
δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ κοινοχριςτου χϊρου.
5.7.5 Δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ τμιματοσ κοινόχρθςτου χϊρου ςε όλο το μικοσ του πρωτεφοντοσ,
δευτερεφοντοσ και τριτεφοντοσ εκνικοφ δικτφου και ςτισ χαρακτθριςμζνεσ ωσ επαρχιακζσ οδοφσ.
5.7.6 Εντόσ τθσ Παλιάσ Πόλθσ των Χανίων δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ τμθμάτων κοινόχρθςτου χϊρου
ςε δρόμουσ, πεηοδρόμουσ και πλατείεσ πζραν αυτϊν που ορίηονται από τον ςυνθμμζνο ςτο παρόντα
κανονιςμό χάρτθ. Σο αυτό κα ιςχφει και για άλλεσ περιοχζσ του Διμου Χανίων μετά τθ ςφνταξθ
αντίςτοιχων χαρτϊν για αυτζσ.
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6 Άρκρο 6: Κίνθςθ οχθμάτων ςε πεηόδρομουσ και πλατείεσ


Δεν επιτρζπεται θ κίνθςθ και θ ςτάκμευςθ κάκε είδουσ οχθμάτων, και μοτοποδθλάτων ςε πεηόδρομουσ
και πλατείεσ.



Επιτρζπεται κατ’ εξαίρεςθ, θ διζλευςθ των ποδθλάτων θ ταχφτθτα κίνθςθσ των οποίων δεν κα υπερβαίνει
τθ ταχφτθτα κίνθςθσ των πεηϊν. Τα ποδιλατα μποροφν να ςτακμεφουν μόνο εφόςον υπάρχουν
προκακοριςμζνοι αντίςτοιχοι χϊροι ςτάκμευςθσ.



Επιτρζπεται κατ’ εξαίρεςθ, όλο το 24ωρο, ςτουσ πεηόδρομουσ και ςτισ πλατείεσ θ κίνθςθ οχθμάτων
παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, που μεταφζρουν αςκενείσ, νεκροφόρων, απορριμματοφόρων και λοιπϊν
υπθρεςιακϊν οχθμάτων του Διμου, αυτοκινιτων τθσ Αςτυνομίασ και τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ,
κακϊσ και των οχθμάτων των Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ (ΔΕΘ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΧ) για τθν αντιμετϊπιςθ
περιπτϊςεων επείγουςασ ανάγκθσ.



Θ κίνθςθ των επιτρεπομζνων οχθμάτων και θ περιοριςμζνθ ςτάκμευςι τουσ γίνεται βάςει των παρακάτω
όρων και περιοριςμϊν:
 Θ ταχφτθτα τουσ δεν κα υπερβαίνει τθν ταχφτθτα κίνθςθσ των πεηϊν, οι οποίοι ζχουν πάντα
προτεραιότθτα, εκτόσ των περιπτϊςεων μεταφοράσ αςκενϊν και κίνθςθσ οχθμάτων Ρυροςβεςτικισ
και Αςτυνομίασ.
 Απαγορεφεται θ οπιςκοπορία οχθμάτων και θ επιτόπια ςτροφι, εκτόσ αν αυτι γίνεται με τθν
κακοδιγθςθ πεηοφ.
 Ο χρόνοσ ςτάκμευςθσ για τροφοδοςία κα περιορίηεται ςτον απολφτωσ απαραίτθτο για τθν
φορτοεκφόρτωςθ και με τον όρο ότι δε κα παρεμποδίηεται θ διζλευςθ των πεηϊν.
 Θ κίνθςθ των οχθμάτων Ι.Χ. ι Δ.Χ. μικτοφ βάρουσ ζωσ εφτά (7) τόνουσ ςε όλουσ τουσ πεηόδρομουσ
του Διμου Χανίων για ανεφοδιαςμό των καταςτθμάτων–κατοικιϊν, φορτοεκφόρτωςθ κλπ. κα
επιτρζπεται ςφμφωνα με ξεχωριςτι ειδικι απόφαςθ που κα εκδίδεται.



Επίςθσ, επιτρζπεται όλο το 24ωρο, με ειδικι άδεια ενόσ ζτουσ θ κίνθςθ επιβατικϊν αυτοκινιτων
μεταφοράσ αναπιρων και υπερθλίκων (μθ δυνάμενοι μετακίνθςθσ).



Κάκε κάτοχοσ οχιματοσ υποχρεοφται ςε αποηθμίωςθ του Διμου βάςει του προχπολογιςμοφ τθσ
Τεχνικισ Υπθρεςίασ (κεωρθμζνου από τον Διμαρχο) για ηθμιζσ, που ενδεχομζνωσ κα προκλθκοφν από
τθν κυκλοφορία και τθ ςτάκμευςι του οχιματοσ εντόσ πεηόδρομων και πλατειϊν.



Απαγορεφεται θ ςτάκμευςθ αυτοκινιτων, δίκυκλων (ποδθλάτων και μοτοποδθλάτων) επί των
πεηόδρομων και πλατειϊν (πλθν των περιπτϊςεων που ζχει προβλεφκεί κατόπιν μελζτθσ ςυγκεκριμζνοσ
και οριοκετθμζνοσ χϊροσ ςτάκμευςθσ ).



Προςπζλαςθ (είςοδοσ–ζξοδοσ) οχθμάτων ςε ιδιωτικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ.
Σε κάκε κτίριο που υφίςταται ιδιωτικόσ χϊροσ ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων, ςε πυλωτζσ, υπαίκριουσακάλυπτουσ ι ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ οικοδομϊν, θ πρόςβαςθ ς’ αυτόν πρζπει να επιτυγχάνεται με είςοδο
– ζξοδο πλάτουσ τουλάχιςτον 2,25μ. Το άκροιςμα των ανοιγμάτων ειςόδων – εξόδων των χϊρων
ςτάκμευςθσ ςε κάκε πρόςωπο του οικοπζδου, δε μπορεί να υπερβαίνει το ιμιςυ του μικουσ του
προςϊπου, το οποίο πάντωσ δφναται να φκάνει τα 6,0μ εάν το προκφπτον άκροιςμα είναι μικρότερο από
τον αρικμό αυτόν. Στθν περίπτωςθ που υπάρχει οικοδομικι άδεια του κτιρίου και ς' αυτιν προβλζπονται
χϊροι ςτάκμευςθσ, για τθν είςοδο-ζξοδο οχθμάτων ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν οικοδομικι άδεια.



Για κάκε οικοδομι επιτρζπεται θ χριςθ μζχρι δφο τμθμάτων πεηοδρομίου ανά πρόςωπο για τθν είςοδο και
ζξοδο οχθμάτων ςε ιδιωτικό χϊρο ςτάκμευςθσ, των οποίων το πλάτοσ δε κα υπερβαίνει τα 3,0μ. Οι
προςβάςεισ κα τοποκετοφνται ςε κζςεισ όπου δεν υπάρχουν δζνδρα επί του πεηοδρομίου. Κατ’ εξαίρεςθ
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είναι δυνατι θ χριςθ επιπλζον τμθμάτων του πεηοδρομίου, κατά περίπτωςθ, εφόςον θ ανάγκθ τεκμαίρεται
από τθν Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ, λαμβάνοντασ υπόψθ:


Τθν εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και τθ διατιρθςθ επαρκοφσ ελεφκερου χϊρου πεηοδρομίων
για τθν κίνθςθ των πεηϊν



Το μζγεκοσ του οικοπζδου και των κτιρίων



Τον αρικμό των εξυπθρετοφμενων κατοικιϊν (μζχρι μία κζςθ ςτάκμευςθσ ανά κατοικία) και



Τον αρικμό των κζςεων ςτάκμευςθσ που δεςμεφονται εντόσ του οικοπζδου ςφμφωνα με τθν άδεια
δόμθςθσ



Σε περίπτωςθ φπαρξθσ διαμορφωμζνου πεηοδρομίου κατά μικοσ του χϊρου ειςόδου – εξόδου, κα
χορθγείται ςτον ενδιαφερόμενο, μετά από αίτθςθ, άδεια εργαςιϊν υποβιβαςμοφ τθσ ςτάκμθσ του
κραςπζδου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αντίςτοιχο άρκρο του παρόντα.



Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να τοποκετιςουν, με δικι τουσ δαπάνθ, κατάλλθλθ πινακίδα ςιμανςθσ για
τθν υπόδειξθ τθσ ειςόδου – εξόδου οχθμάτων (πινακίδα P-40 του ΚΟΚ) και να επιςθμάνουν ςτο οδόςτρωμα
με κίτρινο χρϊμα και τεκλαςμζνθ γραμμι με γωνία 45ο (ηιγκ – ηακ) τθ κζςθ ι τισ κζςεισ ειςόδου – εξόδου.



«Απαγορεφεται ρθτά θ τοποκζτθςθ ςτακερϊν ι κινθτϊν εμποδίων (αλυςίδεσ, κολωνάκια, κ.λ.π.) επί του
οδοςτρϊματοσ ι του πεηοδρομίου, ςφμφωνα με το άρκρο 48 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α)».



Σε περίπτωςθ διαμόρφωςθσ πεηοδρομίου με αυκαίρετθ υποβάκμιςθ κραςπζδου χωρίσ τθν απαιτοφμενθ
άδεια, ο Διμοσ Χανίων επιφυλάςςεται να λάβει κάκε νόμιμο μζτρο. Συγκεκριμζνα κα παρζχεται τρίμθνθ
προκεςμία για τθν υποβολι αίτθςθσ ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ άδειασ και ςε περίπτωςθ που παρζλκει άπρακτο
το εν λόγω διάςτθμα ο Διμοσ κα επιβάλλει πρόςτιμο 25€/m2 πεηοδρομίου που ζχει υποςτεί επζμβαςθ,
κακϊσ κα καταλογίηει και το κόςτοσ επαναφοράσ ςτθν προθγοφμενθ κατάςταςθ.



Σε περίπτωςθ αυκαίρετθσ ράμπασ ςτο ρείκρο του οδοςτρϊματοσ, κα αποςτζλλεται ζγγραφθ διαταγι για
αποξιλωςθ των αυκαίρετων καταςκευϊν εντόσ 30 θμερϊν. Σε περίπτωςθ ζλευςθσ άπρακτου του εν λόγω
διαςτιματοσ, κα γίνεται αποξιλωςθ από ςυνεργεία του Διμου και κα καταλογίηεται θ δαπάνθ ςτον
ιδιοκτιτθ.



Απαγορεφεται θ χριςθ (διζλευςθ – ςτάςθ) όλων των αυτοκινιτων, μθχανοκίνθτων δικφκλων ςε όλθ τθν
ζκταςθ των πεηοδρόμων (πλθν των κακοριςμζνων ωρϊν τροφοδοςίασ καταςτθμάτων) εκτόσ από αυτά που
εξυπθρετοφν ΑΜΕΑ. Επιτρζπεται θ χριςθ ποδθλάτου με τθν προχπόκεςθ ότι θ ταχφτθτα δε κα υπερβαίνει
τθν ταχφτθτα των 15Km/h.



Απαγορεφεται θ κίνθςθ οχθμάτων ςτουσ πεηόδρομουσ, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ ζχει
εκδοκεί ειδικι άδεια ι πρόκειται για οχιματα ζκτακτθσ ανάγκθσ (οχιματα πυροςβεςτικισ, αςτυνομίασ,
αςκενοφόρα κ.λ.π.) ι υπθρεςιακά αυτοκίνθτα του Διμου για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν.



Θ τροφοδοςία των παρόδιων ςε πεηοδρόμουσ καταςτθμάτων κα γίνεται υπό όρουσ που κα κακορίηονται
για κάκε πεηόδρομο ξεχωριςτά με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.



Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία εκλείψουν οι προχποκζςεισ, με βάςθ τισ οποίεσ χορθγικθκε θ άδεια, ο Διμοσ
τθν ανακαλεί και αν ζχουν πραγματοποιθκεί εργαςίεσ ςτο πεηοδρόμιο (υποβάκμιςθ κραςπζδου, κεκλιμζνο
πεηοδρόμιο), αυτό αποκακίςταται με μζριμνα και δαπάνθ του ιδιοκτιτθ.
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7 Άρκρο 7: Εξοπλιςμόσ χϊρων ανάπτυξθσ τραπεηοκακιςμάτων και ςυναφϊν
λειτουργικϊν, διακοςμθτικϊν ςτοιχείων
7.1 Γενικά:
7.1.1 Τα αναφερόμενα ςτθ ςυνζχεια λε ι τ ο υρ γ ι κά κ α ι δ ι α κ ο ς μθ τ ι κά
ςφνολο όςων είναι δυνατόν να εγκρικεί θ τοποκζτθςι τουσ και
τοποκετοφνται ςε κάκε περίπτωςθ. Οποιοδιποτε λειτουργικό ι
παραχωροφμενο κοινόχρθςτο χϊρο πλθν των αναφερομζνων
απαγορεφεται.

ςτοιχεία εξοπλιςμοφ είναι το
όχι αυτά που υποχρεωτικά
διακοςμθτικό ςτοιχείο ςτον
ςτθ ςυνζχεια του άρκρου

7.1.2 Θ άδεια για ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων δεν ςυνεπάγεται τθν ζγκριςθ τοποκζτθςθσ και λοιπϊν
λειτουργικϊν, διακοςμθτικϊν ςτοιχείων.
7.1.3 Με τθν υποβαλλόμενθ αίτθςθ για χοριγθςθ άδειασ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου για ανάπτυξθ
τραπεηοκακιςμάτων ι για ζγκριςθ τοποκζτθςθσ λοιπϊν λειτουργικϊν, διακοςμθτικϊν ςτοιχείων
(παρ. 8.1 ζωσ και 8.8 τθσ παροφςασ Κανονιςτικισ Απόφαςθσ) ςυνυποβάλλεται Τ πεφκυνθ Δ ιλωςθ
του ιδιοκτιτθ τθσ Ε πιχείρθςθσ Υγειονομικοφ Ενδιαφζροντοσ με τθν οποία αυτόσ παρζχει ςτο Διμο
Χανίων « ανζκκλθτθ εντολι και εξουςιοδότθςθ, όπωσ ο Διμοσ Χανίων, δια των αρμοδίων οργάνων
του, ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ διαπιςτϊνεται αυκαίρετθ κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου
είτε με ςτακερζσ καταςκευζσ είτε με κινθτά αντικείμενα, να τα κακαιρεί και να τα απομακρφνει με
ςυνεργεία ευκφνθσ του Διμου». Θ προκφπτουςα δαπάνθ επιβάλλεται εισ βάροσ του ιδιοκτιτθ τθσ
επιχείρθςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Κ.Ε.Δ.Ε.
7.1.4 Θ άδεια τοποκζτθςθσ διακοςμθτικϊν ι λειτουργικϊν ςτοιχείων, ςυναφϊν με τα τραπεηοκακίςματα,
χορθγείται από τθν αρμόδια Υ πθρεςία του Διμου Χανίων (Οικονομικι Υπθρεςία), πάντα μετά από
ζγκριςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ και Ρράςινο εφόςον
υπάρχουν χϊροι πραςίνου.
7.1.5 Σε περιοχζσ ι ηϊνεσ οικοδομικϊν τετραγϊνων, ςτισ οποίεσ υπάρχουν πολλζσ επιχειριςεισ μιςκωτζσ κοινόχρθςτων χϊρων- τα λειτουργικά και διακοςμθτικά ςτοιχεία του παρόντοσ άρκρου κα
αντιμετωπίηονται ενιαία ωσ προσ τα μορφολογικά ςτοιχεία τουσ, το μζγεκόσ τουσ, τα υλικά
καταςκευισ και τθν αρμονικι ζνταξι τουσ ςτο χϊρο, κατόπιν ςφνταξθσ ςυνολικισ μελζτθσ θ οποία είτε
ςυντάςςεται είτε εγκρίνεται και κεωρείται από τθν αρμόδια Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου και
του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ και Ρραςίνο εφόςον υπάρχουν χϊροι πραςίνου και μετά από ςφμφωνθ
γνϊμθ των αρμοδίων ςχετικϊν Οργάνων εφόςον απαιτείται.
7.1.6 Σε κάκε περίπτωςθ, αρμόδια Υπθρεςία για τον ζλεγχο όςων περιγράφονται ςτο παρόν άρκρο είναι θ
Ελλθνικι Αςτυνομία (ΕΛ.ΑΣ) και το Τμιμα Ελεγχόμενθσ Στάκμευςθσ & Ελζγχου Κοινοχριςτων Χϊρων τθσ
Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, θ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν ,θ Δ/νςθ Ρραςίνου και θ Δ/νςθ Δόμθςθσ
του Διμου Χανίων.
7.1.7 Θ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν ι θ Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ, Ρραςίνου και Κακαριότθτασ δφνανται με
ζγγραφο προσ τθν αρμόδια Υπθρεςία να υποδείξουν αυκαιρεςίεσ.
7.1.8 Εντόσ των ορίων τθσ Παλιάσ Πόλθσ Χανίων αλλά και επί λοιπϊν αξιόλογων Οικιςτικϊν υνόλων και
μεμονωμζνων Μνθμείων ςε λοιπά ςθμεία του Διμου Χανίων, θ τοποκζτθςθ ςτοιχείων εξοπλιςμοφ
(παρ. 8.2 ζωσ και 8.8 τθσ παροφςασ Κ ανονιςτικισ Α πόφαςθσ) απαιτεί επιπλζον τθν ζγκριςθ τθσ
Εφορείασ Αρχαιοτιτων Χανίων .
7.1.9 Δεν επιτρζπεται θ χριςθ τραπεηοκακιςμάτων, ομπρελϊν και λοιπϊν λειτουργικϊν – διακοςμθτικϊν
ςτοιχείων που φζρουν επιγραφζσ ι διαφθμίςεισ. Επιςθμαίνεται ότι οι όροι και προδιαγραφζσ για
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τοποκζτθςθ επιγραφϊν και διαφθμίςεων ορίηονται ςτο ν.2946/2001 και τισ ςχετικζσ Αποφάςεισ
38110/02 και 52138/03.

7.2 Τραπεηοκακίςματα:
7.2.1 Τα τραπζηια και κακίςματα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από καλισ ποιότθτασ υλικά, κατάλλθλα
για υπαίκριο χϊρο. Θ ςυντιρθςθ των τραπεηοκακιςμάτων και θ αντικατάςταςι τουσ ςε περίπτωςθ
φκοράσ αποτελεί υποχρζωςθ του καταςτιματοσ Υ.Ε.
7.2.2 Θ αιςκθτικι, το μζγεκοσ και τα υλικά των τραπεηοκακιςμάτων πρζπει να εναρμονίηονται με τον
κοινόχρθςτο χϊρο και δεν επιτρζπεται αυτά να λειτουργοφν ωσ διαχωριςτικά (π.χ. κακίςματα
πολλϊν κζςεων με πολφ υψθλι πλάτθ) ι ωσ μζςα ςκίαςθσ (π.χ. ενςωματωμζνθ τζντα).
7.2.3 Δεν επιτρζπεται θ ςτερζωςθ με ςτακερό τρόπο των τραπεηιϊν και κακιςμάτων ςτο δάπεδο ι ςε
ςτοιχεία του κοινόχρθςτου χϊρου, οφτε θ καταςκευι ςτακερϊν τραπεηιϊν και κακιςμάτων. Θ
αςφάλιςθ των τραπεηοκακιςμάτων ςε ϊρεσ μθ λειτουργίασ του καταςτιματοσ γίνεται με τρόπο
ανεξάρτθτο από τον κοινόχρθςτο χϊρο και τον εξοπλιςμό του. Για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα (π.χ.
χειμερινοί μινεσ), τα τραπεηοκακίςματα αποςφρονται, κακϊσ δεν είναι επιτρεπτι θ χριςθ του
κοινόχρθςτου χϊρου για αποκικευςθ.
7.2.4 Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ςτον παραχωροφμενο χϊρο υπάρχουν κακιςτικά, ςτοιχεία προςταςίασ
δζνδρων, κιγκλιδϊματα κακϊσ και λοιπόσ αςτικόσ εξοπλιςμόσ, που αποτελοφν μζροσ τθσ
υφιςτάμενθσ διαμόρφωςθσ του κοινόχρθςτου χϊρου, δεν επιτρζπεται θ χριςθ τουσ αλλά οφτε θ
κατάργθςθ ι αλλοίωςι τουσ (π.χ. ςτακερι επικάλυψθ ι επζνδυςθ).

7.3 Κινθτά ςτοιχεία θλιοπροςταςίασ επί του κοινόχρθςτου χϊρου:
7.3.1 Δεν επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ οποιαςδιποτε μορφισ ομπρζλασ ςε πεηοδρόμια και ςε πεηόδρομουσ
χωρίσ δυνατότθτα πρόςβαςθσ οχιματοσ λόγω κλίςθσ, μορφολογίασ, κυμαινόμενου πλάτουσ κτλ.
7.3.2 Σε πεηοδρόμουσ με δυνατότθτα κίνθςθσ οχθμάτων και πλατείεσ θ τοποκζτθςθ ομπρελϊν επιτρζπεται
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ ιςχφουςασ Ρολεοδομικισ Νομοκεςίασ μετά από ςχετικι ζγκριςθ και
μόνον εφόςον δεν παρζχεται επαρκισ θλιοπροςταςία από τυχόν νόμιμεσ υφιςτάμενεσ καταςκευζσ επί
των προςόψεων των κτιρίων και δζντρα.
7.3.3 Επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ ομπρελϊν ςε χϊρουσ πραςίνου, πάρκου ι άλςουσ εφόςον δεν παρζχεται
επαρκισ θλιοπροςταςία είτε από δζνδρα είτε από ςτακερά προςτεγάςματα είτε από ανοιγόμενα
ςκιάδια (τζντεσ) είτε από τυχόν υφιςτάμενεσ πζργκολεσ των προβλεπόμενων από τισ μελζτεσ
αναψυκτιριϊν.
7.3.4 Οι ομπρζλεσ μπορεί να ζχουν κυκλικι ι τετράγωνθ κάτοψθ, και μόνο ζνα κατακόρυφο ςτοιχείο
ςτιριξθσ ςτο ζδαφοσ. Ρρζπει να ζχουν μθχανιςμό που επιτρζπει το κλείςιμό τουσ και δεν
επιτρζπεται να ςτερεϊνονται, κατακόρυφα ι οριηόντια, με οποιουδιποτε είδουσ πρόςκετα ςτοιχεία
και δεν πρζπει να παρεμποδίηουν τθν κόμθ των δζνδρων
7.3.5 Το ελεφκερο φψοσ των ομπρελϊν δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δφο μζτρων και είκοςι
εκατοςτϊν (2,20μ.) και το μζγιςτο φψοσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3,00) μζτρα. Το μζγεκόσ
τουσ προςδιορίηεται κατά περίπτωςθ, ςε ςυνάρτθςθ με τισ διαςτάςεισ του παραχωροφμενου χϊρου
και τα χαρακτθριςτικά του κοινόχρθςτου χϊρου με μζγιςτθ διάμετρο τα 3,00 μζτρα ςτθν περίπτωςθ
κυκλικισ διατομισ ι τα 3,00μ. επί 3,00 μζτρα ςτθν περίπτωςθ ορκογωνικισ διατομισ. Σε καμία
περίπτωςθ δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει το παραχωροφμενο τμιμα Κ.Χ.
7.3.6 Οι ομπρζλεσ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνεσ από καλισ ποιότθτασ υλικά. Θ κακαριότθτα, ςυντιρθςθ
ι αντικατάςταςι τουσ ςε περίπτωςθ φκοράσ αποτελεί υποχρζωςθ του καταςτιματοσ Υ.Ε.
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7.3.7 Το πανί των ομπρελϊν μπορεί να είναι μονόχρωμο και πάντωσ ανοιχτόχρωμο, με κυρίωσ επικυμθτά
χρϊματα τισ αποχρϊςεισ του λευκοφ, που εξαςφαλίηει κερμικι άνεςθ το καλοκαίρι και φωτεινότθτα το
χειμϊνα.
7.3.8 Οι ομπρζλεσ κάκε καταςτιματοσ πρζπει είναι ίδιου τφπου ωσ προσ τα υλικά, τον τρόπο καταςκευισ
και το χρϊμα.

7.4 Στοιχεία θλιοπροςταςίασ επί τθσ πρόςοψθσ των κτιρίων:
Θ τοποκζτθςθ κινθτϊν ι ςτακερϊν ςτοιχείων θλιοπροςταςίασ επί των όψεων των κτιρίων γίνεται
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ ιςχφουςασ Ρολεοδομικισ Νομοκεςίασ (άρκρο 16 ν.4067/2012) και
κατόπιν τθσ ζκδοςθσ των απαραίτθτων αδειϊν από τθν Υπθρεςία Δόμθςθσ.

7.5 Βοθκθτικοί πάγκοι:
7.5.1 Στθν περίπτωςθ που ο παραχωροφμενοσ κοινόχρθςτοσ χϊροσ δεν βρίςκεται ςε επαφι με το κατάςτθμα,
επιτρζπεται θ χριςθ ενόσ (1) βοθκθτικοφ πάγκου ανά κατάςτθμα.
7.5.2 Ο βοθκθτικόσ πάγκοσ μπορεί να ζχει ενςωματωμζνα ράφια ι ντουλάπια και το φψοσ του να μθν
υπερβαίνει το ζνα μζτρο (1,00μ.) με μζγιςτεσ διαςτάςεισ 1,20μ. x 0,50μ.
7.5.3 Δεν επιτρζπεται θ μόνιμθ ςτιριξι του επί του δαπζδου και απομακρφνεται κατά τισ ϊρεσ που δεν
λειτουργεί το κατάςτθμα.
7.5.4 Οι βοθκθτικοί πάγκοι πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοι από καλισ ποιότθτασ υλικά και πρζπει να
εναρμονίηονται με τα τραπεηοκακίςματα. Θ ςυντιρθςθ ι θ αντικατάςταςι τουσ ςε περίπτωςθ
φκοράσ αποτελεί υποχρζωςθ του καταςτιματοσ Υ.Ε.
7.5.5 Δεν επιτρζπεται θ ςφνδεςθ των βοθκθτικϊν πάγκων με δίκτυα φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, θλεκτρικοφ
ρεφματοσ, κλπ.
7.5.6 Εντόσ των ορίων τθσ Παλιάσ Πόλθσ Χανίων αλλά και επί λοιπϊν αξιόλογων Οικιςτικϊν υνόλων και
μεμονωμζνων Μνθμείων ςε λοιπά ςθμεία του Διμου Χανίων δεν επιτρζπεται θ οποιαδιποτε χριςθ
και τοποκζτθςθ βοθκθτικοφ πάγκου.

7.6 Θερμαντικά ςϊματα:
7.6.1 Είναι δυνατι θ τοποκζτθςθ φορθτϊν κερμαντικϊν ςωμάτων κατά τθ χειμερινι περίοδο, τα οποία
όμωσ αποςφρονται, όταν δεν είναι αναγκαία θ χριςθ τουσ. Οι διαςτάςεισ βάςθσ δεν μπορεί να είναι
μεγαλφτερεσ από 0,50μ. x 0,50μ.
7.6.2 Τα κερμαντικά ςϊματα πρζπει να φζρουν πιςτοποίθςθ και θ τακτικι ςυντιρθςι τουσ αποτελεί
υποχρζωςθ του καταςτιματοσ Υ.Ε.
7.6.3 Δεν επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ κερμαντικϊν ςωμάτων ςε επαφι με δζνδρα ι κάμνουσ.
7.6.4 Απαγορεφονται οι ςτακερζσ εγκαταςτάςεισ ψφξθσ-κζρμανςθσ.

7.7 Δάπεδα:
Στα παραχωροφμενα τμιματα των κοινοχριςτων χϊρων για ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων δεν
επιτρζπεται θ κάλυψθ με οποιοδιποτε υλικό ι θ αλλοίωςθ των δαπεδοςτρϊςεων, ο αποκλειςμόσ ι θ
τροποποίθςθ υφιςτάμενων φρεατίων δικτφων υποδομισ και θ κάλυψθ των λάκκων των δζνδρων.

7.8 Διαχωριςτικά ςτοιχεία – ςτοιχεία οριοκζτθςθσ:
Δεν επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ διαχωριςτικϊν ςτοιχείων μεταξφ των παραχωροφμενων τμθμάτων ςε
πεηοδρόμια, πεηόδρομουσ και πλατείεσ για τθν οριοκζτθςι - διαχωριςμό τουσ από τα όμορα ι ςε ςχζςθ με
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τον ελεφκερο κοινόχρθςτο χϊρο, όπωσ γλάςτρεσ, ηαρντινιζρεσ, φράκτεσ, υαλοπετάςματα και γενικά
οποιαδιποτε μόνιμθ ι κινθτι καταςκευι για τθν εξυπθρζτθςθ του καταςτιματοσ.

7.9 Ειδικοί Προι :
Ανεξάρτθτα όλων των προαναφερόμενων, εφόςον o κοινόχρθςτοσ χϊροσ εμπίπτει ςε Ρεριοχι για τθν
οποία ιςχφουν ειδικοί όροι και περιοριςμοί, υπεριςχφουν οι ειδικοί όροι και περιοριςμοί ςτο βακμό που αυτοί
αφοροφν και ςτον εξοπλιςμό του κοινόχρθςτου χϊρου.
Τα ανωτζρω οριηόμενα ςχετικά με τον εξοπλιςμό των χϊρων ανάπτυξθσ τραπεηοκακιςμάτων είναι
δυνατόν να διαφοροποιοφνται ςε περίπτωςθ Ειδικισ Κανονιςτικισ Ρράξθσ για κοινόχρθςτο χϊρο, που ζχει
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, κακϊσ και ςτο πλαίςιο μελζτθσ ςυνολικοφ αναςχεδιαςμοφ–ανάπλαςθσ κοινόχρθςτου
χϊρου.
Πλεσ οι προαναφερόμενεσ καταςκευζσ (8.2-8.8) ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ κεωροφνται Δθμοτικό Ζργο
καταςκευαςμζνο με δαπάνεσ ιδιωτϊν.

7.10 Μεταβατικι ρφκμιςθ
7.10.1 Εφόςον κατά τθν ζγκριςθ τθσ παροφςασ Κανονιςτικισ Ρράξθσ υπάρχουν ςε κοινόχρθςτο χϊρο
ςτοιχεία διαφορετικά από τα ανωτζρω προςδιοριηόμενα, κεωροφνται νομίμωσ υφιςτάμενα μόνο υπό
τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν τοποκετθκεί βάςει όλων των απαραίτθτων νόμιμων εγκρίςεων και αδειϊν
και για όςο χρόνο αυτζσ ιςχφουν.
7.10.2 Σε όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ οι ιδιοκτιτεσ καταςτθμάτων Υ.Ε. οφείλουν εντόσ διμινου από εγκρίςεωσ
τθσ παροφςασ Κανονιςτικισ Ρράξθσ να προβοφν ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προςαρμογισ,
ςφμφωνα με τισ Διατάξεισ και τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ τθσ Ρ αροφςθσ. Σε διαφορετικι
περίπτωςθ, εφαρμόηονται οι κυρϊςεισ‚ όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 16 τθσ Ραροφςθσ.
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8 Άρκρο 8: Αδειοδότθςθ και ζλεγχοσ ανάπτυξθσ τραπεηοκακιςμάτων και ςυναφϊν
λειτουργικϊν , διακοςμθτικϊν ςτοιχείων
8.1 ΓΕΝΙΚΑ
8.1.1 Οι αιτιςεισ παραχϊρθςθσ κοινόχρθςτων χϊρων για ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων και ςυναφϊν
λειτουργικϊν, διακοςμθτικϊν ςτοιχείων κα κατατίκενται από τθν 1 Ιανουαρίου μζχρι τθν 31
Μαρτίου κάκε ζτουσ. Θ άδεια χριςθσ είναι ετιςια και λιγει τθν 31 Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ,
ανεξάρτθτα από το χρόνο ζκδοςισ τθσ. Για τα αιτιματα που κα κατατίκενται μετά τθν παρζλευςθ τθσ
παραπάνω προκεςμίασ τθσ 31 Μαρτίου, κα υπάρχει επιπλζον επιβάρυνςθ 50% ςτο τζλοσ που αναλογεί
ςτον παραχωροφμενο χϊρο, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ καταςτθμάτων των οποίων θ άδεια
λειτουργίασ κα εκδοκεί μετά τθν 31 Μαρτίου.
8.1.2 Το τζλοσ που κα αντιςτοιχεί κατά περίπτωςθ δφναται να καταβλθκεί ςε 3 ιςόποςεσ δόςεισ, ιτοι:
 Α’ Δόςθ: από 1/1 – 31/3 (με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ καταβάλλεται θ α’ δόςθ και χορθγείται
αντίγραφο τθσ άδειασ προςωρινισ κατάλθψθσ κοινόχρθςτου χϊρου),
 Β’ Δόςθ: 30/5 και
 Γ’ Δόςθ: 30/6 (με τθν εξόφλθςθ κα χορθγείται θ κανονικι άδεια κοινόχρθςτων χϊρων). Σε
περίπτωςθ μθ καταβολισ του ςυνόλου των δόςεων αυτοδίκαια αίρεται θ ιςχφσ τθσ προςωρινισ
άδειασ ςτθ 1/7.
8.1.3 Θ χοριγθςθ τθσ άδειασ κοινόχρθςτων χϊρων δεν είναι δυνατι εφόςον υπάρχουν οφειλζσ προσ τον
Διμο Χανίων (άρκρο 285 του Ν.3463/06, 114 Α’/08.06.2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων &
Κοινοτιτων»).
8.1.4 Θ ε τ ι ς ι α ανανζωςθ τθσ άδειασ γίνεται μετά από αίτθςθ του ενδιαφερομζνου, χωρίσ να
απαιτείται εκ νζου γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Ο ρ ι ο κ ζ τ θ ς θ σ Κοινοχριςτων Χϊρων υπό τθν
προχπόκεςθ όμωσ ότι δεν ζχουν μεταβλθκεί τα γεωμετρικά και μορφολογικά ςτοιχεία του Κ.Χ. ι θ άδεια
λειτουργίασ του καταςτιματοσ και να μθν υπάρχει βεβαιωμζνθ παράβαςθ ςε ιςχφ.

8.2 Χοριγθςθ Άδειασ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου για τθν ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων
8.2.1 Διαδικαςία
Ο ενδιαφερόμενοσ καταρχιν αιτείται τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ για τον δυνθτικά παραχωροφμενο χϊρο για
τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων. Ο Διμοσ Χανίων κα χορθγεί βεβαίωςθ για τον χϊρο που δφναται να
παραχωρθκεί ςτο ςυγκεκριμζνο κατάςτθμα, ςφμφωνα με τθν παροφςα κανονιςτικι απόφαςθ και τον χάρτθ τθσ
Ραλιάσ Ρόλθσ που τθν ςυνοδεφει. Τμιμα ι και το ςφνολο του χϊρου αυτοφ μπορεί να παραχωρθκεί ςτον
ενδιαφερόμενοσ εφόςον ο χϊροσ αυτόσ δεν υπερβαίνει τον εγκεκριμζνο ςτθν άδεια λειτουργίασ του αρικμό
κακιςμάτων επί τον ςυντελεςτι 1,2.
Με βάςθ τθ βεβαίωςθ αυτι ο ενδιαφερόμενοσ κα αιτείται ςτο Τμιμα Αδειοδοτιςεων του Διμου είτε τθν
αντικατάςταςθ τθσ υφιςτάμενθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ καταςτιματοσ ι τθν πρόςκετθ πράξθ
προςδιοριςμοφ εξυπθρετοφμενων ατόμων ςφμφωνα με το νζο παραχωροφμενο χϊρο, είτε τθν ζκδοςθ νζασ
άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ για νεοϊδρυόμενο κατάςτθμα.
8.2.2 Υποβαλλόμενα Δικαιολογθτικά
8.2.2.1 Για ζκδοςθ βεβαίωςθσ για τον δυνθτικά παραχωροφμενο χϊρο ςε κατάςτθμα Υ.Ε υποβάλλονται:
i.

Αίτθςθ χοριγθςθσ βεβαίωςθσ για τον δυνθτικά παραχωροφμενο χϊρο ςτο κατάςτθμα Υ.Ε.

30

ΑΔΑ: ΨΚΚΧΩΗ5-871

Αξ. Απόθαζεο: 87

ii.

Σχεδιάγραμμα μθχανικοφ ςε ζντυπθ ΚΑΙ θλεκτρονικι μορφι (.dwg) (με πινακίδα με πλιρθ ςτοιχεία του
Κ.Υ.Ε. κζμα ςχεδίου, θμερομθνία, διευκρινιςτικά ςτοιχεία, και πρωτότυπθ ςφραγίδα του μθχανικοφ), το
οποίο κα περιλαμβάνει:


Αποτφπωςθ, όπου κα απεικονίηεται θ κζςθ του καταςτιματοσ, τα παρακείμενα καταςτιματα, οι
είςοδοι και τα παράκυρα των κατοικιϊν, το πλάτοσ τθσ πρόςοψθσ του ακινιτου, το πλάτοσ του
κοινόχρθςτου χϊρου, το πλάτοσ τθσ οδοφ. Επίςθσ, κα εμφαίνεται θ τυχόν υπάρχουςα όδευςθ
τυφλϊν, ράμπεσ, υπάρχοντα δζντρα και φφτευςθ ςτον προτεινόμενο χϊρο τοποκζτθςθσ των
τραπεηοκακιςμάτων και λοιπά ςτοιχεία αςτικοφ εξοπλιςμοφ ςτον ίδιο χϊρο (ςτφλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ,
ηαρντινιζρεσ ι παρτζρια, παγκάκια του Διμου κλπ.), το ΚΑΕΚ ακινιτου, εφόςον βρίςκεται ςε περιοχι
όπου ζχει υλοποιθκεί το Εκνικό Κτθματολόγιο, με αναγραφόμενεσ τισ ςυντεταγμζνεσ του αιτοφμενου
κοινοχριςτου χϊρου ςτο προβολικό ςφςτθμα ΕΓΣΑ’87.



Ο αιτοφμενοσ κοινόχρθςτοσ χϊροσ κα πρζπει να είναι ςφμφωνοσ με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ
τθσ παροφςασ κανονιςτικισ απόφαςθσ και του χάρτθ κοινοχριςτων χϊρων προσ παραχϊρθςθ τθσ
Παλιάσ Πόλθσ που τθν ςυνοδεφει.

Αφοφ κατατεκεί θ ανωτζρω αίτθςθ, θ Επιτροπι Οριοκζτθςθσ Παραχωροφμενων Κοινοχριςτων Χϊρων
(Ε.Ο.Π.Κ.Χ.) εξετάηει τα υποβαλλόμενα ςτοιχεία και ςυντάςςει τθν “Πρόταςθ Παραχϊρθςθσ Κ.Χ.”, τθν οποία
αποςτζλλει ςτον ενδιαφερόμενο και ςτο Τμιμα Εςόδων τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ.
8.2.2.2 Για τθν χοριγθςθ άδειασ χριςθσ κοινόχρθςτου χώρου για ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων, ο
ενδιαφερόμενοσ κατακζτει ςτο Τμιμα Εςόδων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Χανίων:
i.

Αίτθςθ χοριγθςθσ άδειασ κοινόχρθςτου χϊρου ςτο κατάςτθμα Υ.Ε.

ii.

Φωτοαντίγραφο άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ καταςτιματοσ ςε ιςχφ με το κεωρθμζνο από τθ
Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ ςχετικό ςχεδιάγραμμα ι τθν πρόςκετθ πράξθ προςδιοριςμοφ
εξυπθρετοφμενων ατόμων ςε ιςχφ, όπου κα ςυμπεριλαμβάνεται ο δυνθτικά παραχωροφμενοσ από το
Διμο χϊροσ.

iii.

Ενθμζρωςθ από το Ταμείο του Διμου περί μθ οφειλϊν ςτο Διμο (Δθμοτικι Ενθμερότθτα).

iv.

Σφμφωνθ γνϊμθ Εφορείασ Αρχαιοτιτων (για κοινόχρθςτουσ χϊρουσ εντόσ αρχαιολογικοφ χϊρου και επί
λοιπϊν αξιόλογων Οικιςτικϊν Συνόλων και μεμονωμζνων Μνθμείων).

v.

Απόδειξθ ταμειακισ μθχανισ, όπου κα αναγράφεται το ΑΦΜ του καταςτιματοσ Υ.Ε.

vi.

Σχεδιάγραμμα μθχανικοφ ςε ζντυπθ ΚΑΙ θλεκτρονικι μορφι (.dwg) (με πινακίδα με πλιρθ ςτοιχεία του
Κ.Υ.Ε. κζμα ςχεδίου, θμερομθνία, διευκρινιςτικά ςτοιχεία, και πρωτότυπθ ςφραγίδα του μθχανικοφ), το
οποίο κα περιλαμβάνει:


Αποτφπωςθ, όπου κα απεικονίηεται θ κζςθ του καταςτιματοσ, τα παρακείμενα καταςτιματα, οι
είςοδοι και τα παράκυρα των κατοικιϊν, το πλάτοσ τθσ πρόςοψθσ του ακινιτου, το πλάτοσ του
κοινόχρθςτου χϊρου, το πλάτοσ τθσ οδοφ. Επίςθσ, κα εμφαίνεται θ τυχόν υπάρχουςα όδευςθ
τυφλϊν, ράμπεσ, υπάρχοντα δζντρα και φφτευςθ ςτον προτεινόμενο χϊρο τοποκζτθςθσ των
τραπεηοκακιςμάτων και λοιπά ςτοιχεία αςτικοφ εξοπλιςμοφ ςτον ίδιο χϊρο (ςτφλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ,
ηαρντινιζρεσ ι παρτζρια, παγκάκια του Διμου κλπ.), το ΚΑΕΚ ακινιτου, εφόςον βρίςκεται ςε περιοχι
όπου ζχει υλοποιθκεί το Εκνικό Κτθματολόγιο, με αναγραφόμενεσ τισ ςυντεταγμζνεσ του αιτοφμενου
κοινοχριςτου χϊρου ςτο προβολικό ςφςτθμα ΕΓΣΑ’87.



Πρόταςθ κακοριςμοφ (οριοκζτθςθσ) αιτοφμενου χϊρου για ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων
(διαςτάςεισ χϊρου με εμβαδόν που δεν υπερβαίνει τα εγκεκριμζνα από τθν άδεια ίδρυςθσ και
λειτουργίασ και τθ Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ κακίςματα πολλαπλαςιαηόμενα με το ςυντελεςτι 1,2
ανά κάκιςμα).
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Αναλυτικό υπολογιςμό ςε μζτρα (ολικό εμβαδόν = μικοσ Χ πλάτοσ) του ανωτζρω χϊρου.

vii.

Δθμοτικι Ενθμερότθτα του Ταμείου του Διμου Χανίων περί μθ φπαρξθσ εισ βάρουσ του ενδιαφερομζνου
βεβαιωμζνων λθξιπρόκεςμων οφειλϊν προσ αυτόν, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ εκκρεμοδικίασ και του
διακανονιςμοφ καταβολισ αυτϊν, ςφμφωνα με τθ ςχετικι νομοκεςία.

viii.

Υπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του καταςτιματοσ με το εξισ περιεχόμενο: «Παρζχω ςτο Διμο Χανίων
ανζκκλθτθ εντολι και εξουςιοδότθςθ, όπωσ ο Διμοσ Χανίων δια των αρμοδίων οργάνων του, ςτισ
περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ διαπιςτϊνεται αυκαίρετθ κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου είτε με ςτακερζσ
καταςκευζσ είτε με κινθτά αντικείμενα, να τα κακαιρεί και να τα απομακρφνει με ςυνεργεία ευκφνθσ του
Διμου Χανίων». Η προκφπτουςα δαπάνθ επιβάλλεται εισ βάροσ του ιδιοκτιτθ τθσ επιχείρθςθσ
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Κ.Ε.Δ.Ε.

Το Τμιμα Εςόδων του Διμου κα αποςτζλλει τθν άδεια χριςθσ κοινοχριςτου χϊρου προσ ενθμζρωςθ ςε
όλεσ τισ ςυναρμόδιεσ Υπθρεςίεσ, όπωσ το Τμιμα Αδειοδοτιςεων του Διμου, θ Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ, θ
ΕΛΑΣ κλπ.
Στθν περίπτωςθ που ο τελικά παραχωροφμενοσ χϊροσ με τθν άδεια χριςθσ είναι μικρότεροσ από τον
δυνθτικά παραχωροφμενο χϊρο, το Τμιμα Αδειοδοτιςεων και θ Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ κα πρζπει
αυτοδίκαια να ενθμερϊνουν τθν άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ του καταςτιματοσ Υ.Ε. ϊςτε αυτι να
αναγράφει τον τελικά παραχωροφμενο χϊρο για ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων.

8.3 Άδεια Τοποκζτθςθσ λειτουργικϊν, διακοςμθτικϊν ςτοιχείων ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, που
ζχουν παραχωρθκεί για τθν ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων
8.3.1 Γενικά
Για τθν τοποκζτθςθ διακοςμθτικϊν ι λειτουργικϊν ςτοιχείων, ςυναφϊν με τα τραπεηοκακίςματα,
προαπαιτείται θ ζκδοςθ, από το Τμιμα Εςόδων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Χανίων, μετά
από ζγκριςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, Άδειασ Τοποκζτθςθσ των ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων, θ οποία
ζπεται τθσ Άδειασ Χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου για τθν ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων.
Με τθν Άδεια τοποκζτθςθσ προςδιορίηεται ο ακριβισ χϊροσ τοποκζτθςθσ, το είδοσ, το πλικοσ, οι
διαςτάςεισ και τα λοιπά χαρακτθριςτικά των επιμζρουσ ςτοιχείων‚ που επιτρζπονται ςτον ςυγκεκριμζνο
χϊρο, ςτον οποίο επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων ςυγκεκριμζνου καταςτιματοσ.
Ο Χρόνοσ ιςχφοσ τθσ άδειασ Τοποκζτθςθσ λειτουργικϊν διακοςμθτικϊν ςτοιχείων ταυτίηεται με το χρόνο
ιςχφοσ τθσ άδειασ τοποκζτθςθσ τραπεηοκακιςμάτων.
Θ άδεια τοποκζτθςθσ ανανεϊνεται το επόμενο ζτοσ εφόςον:
α. δεν αλλάηει ο επιχειρθματίασ του καταςτιματοσ,
β. δεν αλλάηουν τα τετραγωνικά μζτρα του παραχωρουμζνου χϊρου,
γ. κακϊσ και τα λειτουργικά - διακοςμθτικά ςτοιχεία.
Για κάκε άδεια (νζα ι ανανζωςθ) τοποκζτθςθσ ςκιαδίων και λοιπϊν λειτουργικϊν/διακοςμθτικϊν
ςτοιχείων καταβάλλεται τζλοσ, ςφμφωνα με τθν ςχετικι Κανονιςτικι Απόφαςθ περί τελϊν πεηόδρομων και
κοινόχρθςτων χϊρων.
Θ άδεια τοποκζτθςθσ λειτουργικϊν και διακοςμθτικϊν ςτοιχείων αποτελεί το μοναδικό ςτοιχείο
τεκμθρίωςθσ τθσ νομιμότθτασ τοποκζτθςθσ και κα πρζπει να επιδεικνφεται ςε κάκε περίπτωςθ διενζργειασ
ελζγχου από το Διμο ι τθν Ελλθνικι Αςτυνομία.
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Επειδι θ άδεια τοποκζτθςθσ λειτουργικϊν και διακοςμθτικϊν ςτοιχείων δεν ταυτίηεται με τθν άδεια
παραχϊρθςθσ κοινόχρθςτου χϊρου για τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων είναι αναγκαίο ο ενδιαφερόμενοσ,
πριν προμθκευτεί τυχόν εξοπλιςμό:


να ενθμερωκεί για τα ςτοιχεία που επιτρζπεται να τοποκετθκοφν ςτον ςυγκεκριμζνο
κοινόχρθςτο χϊρο,



να υπολογίςει τον χρόνο που κα χρειαςτεί για τθ ςυλλογι και υποβολι των αναγκαίων
ςτοιχείων,



να γνωρίηει ότι ο χρόνοσ για τθν ζκδοςθ τθσ αδείασ υπολογίηεται από τθν παραλαβι όλων των
δικαιολογθτικϊν.

8.3.2 Υποβαλλόμενα Δικαιολογθτικά
Για τθν χοριγθςθ τθσ άδειασ τοποκζτθςθσ διακοςμθτικϊν και λειτουργικϊν ςτοιχείων κατατίκενται
ςτο Τμιμα Εςόδων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Χανίων τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:
i.

Αίτθςθ, επί τθσ οποίασ κα αναγράφονται το όνομα ι θ επωνυμία του ιδιοκτιτθ καταςτιματοσ, θ
διεφκυνςθ του καταςτιματοσ, ςτοιχεία επικοινωνίασ‚ κακϊσ και το είδοσ, οι διαςτάςεισ και το πλικοσ
των ςτοιχείων που αιτείται να τοποκετθκοφν.

ii.

Αντίγραφο τθσ Άδειασ Χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου για τραπεηοκακίςματα ςτο οποίο κα ςθμειϊνονται
υποχρεωτικά:

iii.

οι προβολζσ των ςκιαδίων και των λοιπϊν λειτουργικϊν/διακοςμθτικϊν ςτοιχείων, για τα οποία
αιτείται άδεια τοποκζτθςθσ,

iv.

τα περιγράμματα τουλάχιςτον των όμορων παραχωρθμζνων χϊρων των άλλων καταςτθμάτων,

v.

τα ςθμεία λιψθσ των φωτογραφιϊν.

vi.

Φωτογραφίεσ από διαφορετικά ςθμεία (γωνίεσ λιψθσ) του παραχωρθμζνου για τραπεηοκακίςματα
χϊρου.

vii.

Φωτογραφίεσ ι/και ςχζδια (κάτοψθ, όψθ, τομι), ςε κλίμακα 1:20, των ςκιαδίων και λοιπϊν
ςτοιχείων, ςτα οποία κα φαίνονται οι διαςτάςεισ, τα υλικά, θ χρωματικι πρόταςθ και ο τρόποσ
ςτιριξθσ.

viii.

Όςον αφορά ςτα κερμαντικά ςϊματα, προςκομίηονται και τα ςχετικά πιςτοποιθτικά λειτουργίασ,
πιςτοποιθμζνα από τον αρμόδιο Φ ορζα.

ix.

Πλα τα ςχζδια, φωτογραφίεσ κοκ., κα πρζπει να φζρουν θμερομθνία, ςφραγίδα και υπογραφι
του μθχανικοφ.

x.

Υπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του καταςτιματοσ για τθν καλι ςυντιρθςθ των λειτουργικϊν,
διακοςμθτικϊν ςτοιχείων‚ που κα τοποκετθκοφν.

xi.

Υπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του καταςτιματοσ με το εξισ περιεχόμενο: «Παρζχω ςτο Διμο
Χανίων ανζκκλθτθ εντολι και εξουςιοδότθςθ, όπωσ ο Διμοσ Χανίων δια των αρμοδίων οργάνων του,
ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ διαπιςτϊνεται αυκαίρετθ κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου είτε με
ςτακερζσ καταςκευζσ είτε με κινθτά αντικείμενα, να τα κακαιρεί και να τα απομακρφνει με
ςυνεργεία ευκφνθσ του Διμου Χανίων». Η προκφπτουςα δαπάνθ επιβάλλεται εισ βάροσ του ιδιοκτιτθ
τθσ επιχείρθςθσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Κ.Ε.Δ.Ε.

xii.

Αντίγραφο του διπλότυπου είςπραξθσ του τζλουσ, που καταβλικθκε για τθν τοποκζτθςθ λειτουργικϊν –
διακοςμθτικϊν ςτοιχείων.

8.4 Ανανζωςθ άδειασ τοποκζτθςθσ διακοςμθτικϊν και λειτουργικϊν ςτοιχείων .
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8.4.1 Για τθν ετιςια ανανζωςθ τθσ άδειασ τοποκζτθςθσ διακοςμθτικϊν και λειτουργικϊν ςτοιχείων
κατατίκενται ςτο Τμιμα Εςόδων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Χανίων τα ακόλουκα
δικαιολογθτικά:
i.

Αίτθςθ, επί τθσ οποίασ κα αναγράφονται το όνομα ι θ επωνυμία του ιδιοκτιτθ καταςτιματοσ, θ
διεφκυνςθ του καταςτιματοσ, ςτοιχεία επικοινωνίασ, κακϊσ και το είδοσ, οι διαςτάςεισ και το πλικοσ
των ςτοιχείων που αιτείται να τοποκετθκοφν.

ii.

Αντίγραφο τθσ Άδειασ Χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου για τραπεηοκακίςματα.

iii.

Φωτογραφίεσ του χϊρου ανάπτυξθσ τραπεηοκακιςμάτων, με θμερομθνία λιψθσ, όπου κα φαίνονται
όλα τα ςτοιχεία του εξοπλιςμοφ για τα οποία εκδόκθκε θ αρχικι άδεια.

iv.

Αντίγραφο του διπλότυπου είςπραξθσ του τζλουσ‚ που καταβλικθκε για τθν τοποκζτθςθ διακοςμθτικϊν
και λειτουργικϊν ςτοιχείων.

8.4.2 Θ άδεια ανανεϊνεται με τθ βαςικι προχπόκεςθ ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολι ωσ προσ τα ςτοιχεία,
που ςυνοδεφουν τθν αρχικι άδεια (εγκεκριμζνθ επιφάνεια για χριςθ τραπεηοκακιςμάτων, αρικμόσ
διακοςμθτικϊν και λειτουργικϊν ςτοιχείων κλπ.) βάςει υπεφκυνθσ διλωςθσ που ςυμπλθρϊνει ο
ενδιαφερόμενοσ και εφόςον δεν υπάρχει παράβαςθ.

8.5 Υποχρεϊςεισ
8.5.1 Οι προαναφερόμενεσ άδειεσ δεςμεφουν τον ιδιοκτιτθ του καταςτιματοσ, ο οποίοσ επιπροςκζτωσ είναι
απολφτωσ υπεφκυνοσ και οφείλει:
i.

να μθν επιβαρφνει, βλάπτει ι αλλοιϊνει με οποιονδιποτε τρόπο τον κοινόχρθςτο χϊρο
(κακαριότθτα, φφτευςθ, καταςκευαςτικά ςτοιχεία και λοιπά ςτοιχεία του κοινόχρθςτου χϊρου)‚

ii.

να διατθρεί ςε άριςτθ κατάςταςθ τον επιτρεπόμενο εξοπλιςμό που χρθςιμοποιεί‚

iii.

να απομακρφνει το ςφνολο των ςτοιχείων που τοποκζτθςε και να αποκακιςτά τον κοινόχρθςτο χϊρο,
μετά τθ λιξθ τθσ Άδειασ Χριςθσ και τθσ Άδειασ Τοποκζτθςθσ.
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9 Άρκρο 9: Χοριγθςθ
καταςτθμάτων & Κ.Υ.Ε.

άδειασ

τοποκζτθςθσ

εμπορευμάτων

εμπορικϊν

9.1 Προι και διαδικαςία παραχϊρθςθσ χϊρου
Ρριν από τθν τοποκζτθςθ ςτον κοινόχρθςτο χϊρο των εμπορευμάτων εκδίδεται από το Διμο άδεια χριςθσ με
ιςχφ, από τθν θμερομθνία ζκδοςισ τθσ ζωσ το τζλοσ του ζτουσ που εκδόκθκε.
9.1.1 Για τθν κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου με εμπορεφματα o ενδιαφερόμενοσ απευκφνεται ςτο
Τμιμα Εςόδων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, προςκομίηοντασ τα εξισ δικαιολογθτικά:
i.

Αίτθςθ χοριγθςθσ άδειασ κοινόχρθςτου χϊρου ςτο κατάςτθμα.

ii.

Απόδειξθ ταμειακισ μθχανισ.

iii.

Άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ καταςτιματοσ, λιανικισ διάκεςθσ τροφίμων και ποτϊν (μόνο
οπωροπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία) και μικτά καταςτιματα (υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ).

iv.

Δθμοτικι Ενθμερότθτα του Ταμείου του Διμου Χανίων, περί μθ φπαρξθσ εισ βάρουσ του
ενδιαφερομζνου, βεβαιωμζνων λθξιπρόκεςμων οφειλϊν προσ αυτοφσ, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ
εκκρεμοδικίασ και του διακανονιςμοφ καταβολισ αυτϊν, ςφμφωνα με τθ ςχετικι Νομοκεςία.

v.

Σχεδιάγραμμα μθχανικοφ ςε ζντυπθ ΚΑΙ θλεκτρονικι μορφι (.dwg) (με πινακίδα με πλιρθ ςτοιχεία του
Κ.Υ.Ε. κζμα ςχεδίου, θμερομθνία, διευκρινιςτικά ςτοιχεία, και πρωτότυπθ ςφραγίδα του μθχανικοφ), το
οποίο κα περιλαμβάνει:


Αποτφπωςθ, όπου κα απεικονίηεται θ κζςθ του καταςτιματοσ, τα παρακείμενα καταςτιματα, οι
είςοδοι και τα παράκυρα των κατοικιϊν, το πλάτοσ τθσ πρόςοψθσ του ακινιτου, το πλάτοσ του
κοινόχρθςτου χϊρου, το πλάτοσ τθσ οδοφ. Επίςθσ, κα εμφαίνεται θ τυχόν υπάρχουςα όδευςθ
τυφλϊν, ράμπεσ, υπάρχοντα δζντρα και φφτευςθ ςτον προτεινόμενο χϊρο τοποκζτθςθσ των
τραπεηοκακιςμάτων και λοιπά ςτοιχεία αςτικοφ εξοπλιςμοφ ςτον ίδιο χϊρο (ςτφλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ,
ηαρντινιζρεσ ι παρτζρια, παγκάκια του Διμου κλπ.), το ΚΑΕΚ ακινιτου, εφόςον βρίςκεται ςε περιοχι
όπου ζχει υλοποιθκεί το Εκνικό Κτθματολόγιο με αναγραφόμενεσ τισ ςυντεταγμζνεσ του αιτοφμενου
κοινοχριςτου χϊρου ςτο προβολικό ςφςτθμα ΕΓΣΑ’87. Ο αιτοφμενοσ κοινόχρθςτοσ χϊροσ κα πρζπει
να είναι ςφμφωνοσ με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ παροφςασ κανονιςτικισ απόφαςθσ και του
χάρτθ κοινοχριςτων χϊρων προσ παραχϊρθςθ τθσ Παλιάσ Πόλθσ που τθν ςυνοδεφει.



Ρρόταςθ χωροκζτθςθσ εμπορευμάτων ςτον εξωτερικό χϊρο.



Αναλυτικό υπολογιςμό ςε μζτρα (ολικό εμβαδόν = μικοσ Χ πλάτοσ) του ανωτζρω χϊρου.

9.1.2 Ραραχωρείται κοινόχρθςτοσ χϊροσ για τοποκζτθςθ εμπορευμάτων ςε εμπορικά καταςτιματα, μόνο
ςτθν πρόςοψι τουσ, ςε πλάτοσ πενιντα εκατοςτϊν (0,50μ.) και μόνο εφόςον το πλάτοσ του
πεηοδρομίου είναι πάνω από δφο μζτρα και είκοςι εκατοςτά (2,20μ.). Θ τοποκζτθςθ εμπορευμάτων
ςτον παραχωροφμενο κοινόχρθςτο χϊρο δεν κα υπερβαίνει το 1,50μ. ςε φψοσ.
9.1.3 Θ παραχϊρθςθ και χριςθ τμιματοσ κοινόχρθςτου χϊρου για εμπορεφματα δεν αποτελεί λόγο για
τθν αλλαγι τθσ διαμόρφωςισ του κοινόχρθςτου χϊρου.
9.1.4 Θ παραχϊρθςθ και χριςθ τμιματοσ κοινοχριςτου χϊρου για εκκζματα- εμπορεφματα, δεν πρζπει να
δυςχεραίνει τθν πρόςβαςθ ςε Μνθμεία και Δθμόςια Κτίρια. Σε κάκε περίπτωςθ ςε περιβάλλον
Μνθμείων απαιτείται ζγκριςθ από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ.
9.1.5 Ειδικά επί τθσ οδοφ Σκρφδλωφ, όπου ίςχυε μζχρι ςιμερα εκιμικά νόμιμα να τοποκετοφνται
εμπορεφματα ςε παραχωροφμενο κοινόχρθςτο χϊρο πλζον των 0,50 μ. και με τθν προχπόκεςθ ότι
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διατθρείται και εξαςφαλίηεται πλάτοσ 3,00 μ. για τθν ελεφκερθ όδευςθ επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ
όπωσ αυτι αποτυπϊνεται ςτον επιςυναπτόμενο χάρτθ.

9.2 Δεν παραχωρείται κοινόχρθςτοσ χϊροσ για εμπορεφματα ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ:
9.2.1 Στα πεηοδρόμια τθσ Ρόλθσ κάτω των δφο μζτρων και είκοςι εκατοςτϊν (2,20μ.).
9.2.2 Στισ νθςίδεσ των οδϊν.
9.2.3 Εντόσ τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ των Χανίων δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ τμθμάτων κοινόχρθςτου χϊρου ςε
δρόμουσ, πεηοδρόμουσ και πλατείεσ πζραν αυτϊν που ορίηονται από τον ςυνθμμζνο ςτο παρόντα
κανονιςμό χάρτθ. Το αυτό κα ιςχφει και για άλλεσ περιοχζσ του Διμου Χανίων μετά τθ ςφνταξθ
αντίςτοιχων χαρτϊν για αυτζσ.
9.2.4 Σε όλο το μικοσ των εξισ κεντρικϊν οδικϊν αρτθριϊν και από τισ δφο πλευρζσ τουσ: Α. Ραπανδρζου,
Κυδωνίασ, Ελ. Βενιηζλου, Θρϊων Ρολυτεχνείου, Χατηθμιχάλθ Γιάνναρθ, Σκαλίδθ, Στρ. Τηανακάκθ,
Αποκορϊνου, Ρειραιϊσ, Νεάρχου, πλατεία Σοφοκλι Βενιηζλου, κακϊσ και ςτουσ δρόμουσ ςτουσ οποίουσ
ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο χάρτθ τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ κοινοχριςτου
χϊρου.
9.2.5 Σε όλο το μικοσ του πρωτεφοντοσ, δευτερεφοντοσ και τριτεφοντοσ εκνικοφ δικτφου και ςτισ
χαρακτθριςμζνεσ ωσ επαρχιακζσ οδοφσ.
9.2.6 Για τοποκζτθςθ ψυγείων, ανκρωποηυγϊν, ψυχϊμενων πάγκων και λοιπϊν ςτοιχείων εξοπλιςμοφ,
κακϊσ και για αποκικευςθ εμπορευμάτων.
9.2.7 Στισ επιχειριςεισ τροφίμων και ποτϊν, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτθν υπ’ αρικμ.
Υ1γ/Γ.Ρ/οικ.96967/08.10.2012 Υ γειονομικι Δ ιάταξθ, πλθν των επιχειριςεων λιανικισ διάκεςθσ
τροφίμων και ποτϊν που ζχουν τμιματα οπωροπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία.
9.2.8 Στισ περιπτϊςεισ όπου θ παραχϊρθςθ κοινόχρθςτου χϊρου εμποδίηει τθν όδευςθ πεηϊν και δεν
εξαςφαλίηεται ελάχιςτο ελεφκερο πλάτοσ ίςο ι μεγαλφτερο του ενόσ μζτρου και πενιντα εκατοςτϊν
(1,50μ.), αφαιροφμενθσ τθσ φφτευςθσ (δενδροςτοιχία, παρτζρι κλπ.) και τυχόν άλλων ςτακερϊν
ςτοιχείων αςτικοφ εξοπλιςμοφ.
9.2.9 Απαγορεφεται θ ανάρτθςθ εμπορευμάτων και κάκε είδουσ άλλθσ καταςκευισ επί των προςόψεων των
κτιρίων πλθν τθσ οδοφ Σκρφδλωφ, όπου επιτρζπεται μόνο θ ανάρτθςθ εμπορευμάτων λόγω του
παραδοςιακοφ χαρακτιρα τθσ εν λόγω οδοφ. Επιπλζον επιτρζπεται κατ εξαίρεςθ λόγω προςταςίασ του
παραδοςιακοφ χαρακτιρα τθσ χριςθσ για τθ περιοχι των “Μαχαιράδικων” θ ανάρτθςθ εμπορευμάτων
ςε προκικεσ επί τθσ πρόςοψθσ των κτιρίων και μόνο για τθ ςυγκεκριμζνθ επαγγελματικι χριςθ.
9.2.10 Απαγορεφεται θ παραχϊρθςθ κοινόχρθςτου χϊρου για τοποκζτθςθ αυτόματων πωλθτϊν τροφίμων,
ποτϊν, τςιγάρων κ.λ.π.
9.2.11 Απαγορεφεται θ παραχϊρθςθ κοινόχρθςτου χϊρου για τοποκζτθςθ εμπορευμάτων ζμπροςκεν ειςόδων
κατοικιϊν και πολυκατοικιϊν.
9.2.12 Απαγορεφεται ςτθ παραχωροφμενθ επιφάνεια κοινόχρθςτου χϊρου θ αποκικευςθ εμπορευμάτων και
λοιπϊν ςτοιχείων εξοπλιςμοφ.
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10 Άρκρο 10: Χοριγθςθ άδειασ κατάλθψθσ Κοινόχρθςτου Χϊρου με οικοδομικά
υλικά
10.1 Γενικά
10.1.1 Απαγορεφεται θ προςωρινι ι διαρκισ κατάλθψθ τμιματοσ του οδοςτρϊματοσ με εγκαταςτάςεισ ι
εμπόδια, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίηεται θ κυκλοφορία‚ θ επιτρεπόμενθ ςτάςθ ι ςτάκμευςθ
οχθμάτων ι περιορίηεται θ ορατότθτα αυτϊν που χρθςιμοποιοφν τισ οδοφσ.
10.1.2 Κατ' εξαίρεςθ, μπορεί να επιτραπεί ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ ι ηϊνεσ μικρισ κυκλοφορίασ εντόσ
κατοικθμζνων περιοχϊν, αν υπάρχει αρκετόσ χϊροσ γι' αυτό, θ κατάλθψθ τμιματοσ οδοφ με
προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ ι εμπόδια φςτερα από άδεια των Δθμοτικϊν ι Κοινοτικϊν Αρχϊν μετά από
γνϊμθ των αρμοδίων Αςτυνομικϊν Αρχϊν (άρκρο 48 παρ.1 & 2 του Ν.2696/99 ΚΟΚ).
10.1.3 Το τμιμα τθσ παραχϊρθςθσ κα είναι ςφμφωνο με τθν πρόςοψθ τθσ οικοδομισ, και το πλάτοσ του
δεν κα ξεπερνά το ζνα μζτρο και πενιντα εκατοςτά (1,50μ.), ανεξαρτιτωσ των διαςτάςεων του
κοινόχρθςτου χϊρου. Θ δε διάρκεια τθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ τρεισ (3)
μινεσ.
10.1.4 Οι χορθγοφμενεσ άδειεσ, τόςο για τθν παραχϊρθςθ του κοινόχρθςτου χϊρου, όςο και για τθν
τοποκζτθςθ των οικοδομικϊν υλικϊν, ιςχφουν μζχρι τθ ρθτι θμερομθνία για τθν οποία ζχουν εκδοκεί.
Με τθ λιξθ τουσ, απομακρφνονται άμεςα από τον κοινόχρθςτο χϊρο τα οικοδομικά υλικά.
10.1.5 Ο ιδιοκτιτθσ ι ο εργολάβοσ μετά από αίτθςι τουσ ςτο Τμιμα Ε ς ό δ ω ν τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν
Υπθρεςιϊν, λαμβάνουν άδεια κατάλθψθσ του κοινόχρθςτου χϊρου μετά από ζγκριςθ τθσ ΕΛ.ΑΣ.
και ζγκριςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν εάν πρόκειται για κατάλθψθ οδοςτρϊματοσ,
πεηοδρομίου, πεηόδρομου ι πλατείασ. Δεν επιτρζπεται θ κατάλθψθ χϊρου εντόσ φυτεμζνων
παρτεριϊν. Στθν άδεια κα αναγράφονται με ακρίβεια τα τετραγωνικά μζτρα που παραχωροφνται,
κακϊσ και το διπλότυπο είςπραξθσ. Η εξόφλθςθ τθσ αδείασ γίνεται ςτο Δθμοτικό Σαμείο, με τθ
καταβολι εφάπαξ όλου του ποςοφ .
10.1.6 Οι υπεφκυνοι του ζργου είναι υποχρεωμζνοι να λάβουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν πρόλθψθ
ατυχιματοσ.
10.1.7 Ο χϊροσ κατάλθψθσ κα πρζπει να ζχει ςθμανκεί κατάλλθλα, ϊςτε να είναι ορατόσ και τθ νφχτα.
10.1.8 Σε περίπτωςθ κατάλθψθσ ολόκλθρου του πεηοδρομίου υποχρεοφνται να καταςκευάςουν πρόςκετο
πεηοδρόμιο ι να πάρουν άλλα κατάλλθλα μζτρα για τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν.
10.1.9 Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε εκςκαφισ επί του πεηοδρομίου ι κοινόχρθςτου χϊρου για τθν ςφνδεςθ
τθσ οικοδομισ με τα δίκτυα κοινισ ωφελείασ, τοφτο κα γίνεται μόνο μετά από άδεια τθσ Δ/νςθσ
Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Χανίων και θ άμεςθ αποκατάςταςθ είναι υποχρεωτικι με δαπάνεσ του
εκτελοφντοσ τθν εκςκαφι.
10.1.10 Δεν επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ οικοδομικϊν υλικϊν ςε παραχωροφμενουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ,
εφόςον δεν εξαςφαλίηεται θ αςφαλισ διζλευςθ πεηϊν και οχθμάτων.
10.1.11 Δεν επιτρζπεται θ αποκικευςθ οικοδομικϊν υλικϊν ςτον παραχωροφμενο κοινόχρθςτο χϊρο,
εφόςον υπάρχει πικανότθτα να παραςυρκοφν από τα όμβρια φδατα. Οικοδομικά υλικά
τοποκετοφνται ςε κοινόχρθςτο χϊρο μόνον ςε ςυςκευαςίεσ (παλζτεσ, κάδουσ, κοντζινερ κλπ.).
10.1.12 Οικονομικά υπόχρεοι είναι τόςο ο ιδιοκτιτθσ του ακινιτου, όςο και ο κάτοχοσ τθσ άδειασ χριςθσ.
10.1.13 Οποιαδιποτε καταςτροφι κοινόχρθςτου χϊρου αποκακίςταται από τον ιδιοκτιτθ ι τον εργολάβο των
εργαςιϊν.
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10.2 Οι άδειεσ που εκδίδονται διακρίνονται ςε :
10.2.1 Άδεια Χριςθσ Κάδου Αδρανϊν Τλικϊν. Εκδίδεται με τθν προχπόκεςθ ότι ο κάδοσ τοποκετείται ςε
ξφλινθ βάςθ για τθν προςταςία του κοινόχρθςτου χϊρου και με εβδομαδιαίο τζλοσ χριςθσ.
10.2.2 Άδεια χριςθσ προςτατευτικισ περίφραξθσ, με πανί, λαμαρίνα ι πλζγμα και μθνιαίο τζλοσ χριςθσ.
10.2.3 Άδεια τοποκζτθςθσ ικριϊματοσ, με μθνιαίο τζλοσ χριςθσ.
Ο ενδιαφερόμενοσ (ιδιοκτιτθσ ακινιτου ι εργολάβοσ) κατακζτει τθν εν ιςχφ άδεια οικοδομισ ι άδεια
μικρισ κλίμακασ για τθν ζγκριςθ των εργαςιϊν από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Διμου ( ΥΔΟΜ) και
υποχρεϊνεται :


Να καταςκευάςει προςτατευτικό προςτζγαςμα ι ςτοά με ςκάφθ (όταν γίνεται χριςθ ολόκλθρου
πεηοδρομίου) για τθν προςταςία των διερχόμενων πεηϊν από πικανι πτϊςθ αντικειμζνων.



Να τοποκετιςει το ικρίωμα (ςκαλωςιά) με αςφαλι ζδραςθ και ςτιριξθ ςτθν οικοδομι.



Να καταςκευάςει το ικρίωμα (ςκαλωςιά) με προςτατευτικι διάταξθ (πανί, δίχτυ κλπ.) για τθν
προςταςία των διερχόμενων πεηϊν από πτϊςθ υλικϊν.



Να τοποκετιςει ςιμανςθ που να προειδοποιεί ζγκαιρα τουσ πεηοφσ για τθν κατάλθψθ του
πεηοδρομίου.



Να τοποκετιςει ταινία ςιμανςθσ με ερυκρό και λευκό χρϊμα.



Να τοποκετιςει εμπόδια με φϊτα και αντανακλαςτικά ςτοιχεία που να λειτουργοφν ςε όλο το 24ωρο
και ιδίωσ υπό ςυνκικεσ νφχτασ.



Να φροντίηει κακθμερινά για τθν ευπρζπεια του κοινόχρθςτου χϊρου, με κακαριςμό, πλφςιμο και
απομάκρυνςθ τυχόν επικίνδυνων υλικϊν.

10.2.4 Άδεια λοιπϊν περιπτϊςεων, που αφορά ςε κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου για τθν εκτζλεςθ
διαφόρων τεχνικϊν εργαςιϊν, με μθνιαίο τζλοσ κατά ηϊνεσ και κατά τετραγωνικό μζτρο.

10.3 Διαδικαςία
Για τθν κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου με οικοδομικά υλικά o ενδιαφερόμενοσ απευκφνεται με αίτθςι
του ςτο Τμιμα Εςόδων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Χανίων, προςκομίηοντασ τα εξισ
δικαιολογθτικά:
i.

Αίτθςθ, ςτθν οποία ςθμειϊνεται:


ο υπολογιςμόσ κατάλθψθσ του κοινόχρθςτου χϊρου ςε μζτρα (μικοσ Χ πλάτοσ),



τα πλιρθ ςτοιχεία του ιδιοκτιτθ του ακινιτου,



τα ςτοιχεία του εργολάβου,



θ τοποκεςία και οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν, κακϊσ και



κάκε άλλθ λεπτομζρεια απαραίτθτθ για τθν χοριγθςθ τθσ άδειασ.

ii.

Άδεια δόμθςθσ ι άδεια εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ ι 48ωρθ γνωςτοποίθςθ εργαςιϊν, με τθ ρθτι
προχπόκεςθ ότι αυτι ιςχφει.

iii.

Φωτοτυπία τθσ τελευταίασ άδειασ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου, που τυχόν ζχει χορθγθκεί.

iv.

Ενθμζρωςθ από το Ταμείο του Διμου περί μθ οφειλϊν ςτο Διμο για τζλθ, φόρουσ, πρόςτιμα ι ειςφορζσ
προσ το Διμο ι νομίμου ρυκμίςεϊσ τουσ.
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v.

Τοπογραφικι αποτφπωςθ, όπου να απεικονίηεται θ κζςθ του οικοπζδου ι τθσ οικοδομισ, τα
παρακείμενα καταςτιματα, οι είςοδοι και τα παράκυρα κατοικιϊν, το πλάτοσ τθσ πρόςοψθσ του
ακινιτου, το πλάτοσ του πεηοδρομίου, το πλάτοσ τθσ οδοφ, κακϊσ και θ κζςθ και οι διαςτάςεισ του
αιτοφμενου χϊρου κατάλθψθσ.
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11 Άρκρο 11: Χοριγθςθ άδειασ κατάλθψθσ
φορτοεκφόρτωςθ βαρζων αντικειμζνων

Κοινόχρθςτου

Χϊρου

για

11.1 Γενικά
11.1.1 Στθν αίτθςθ, που κα υποβάλλεται τουλάχιςτον πζντε (5) θμζρεσ νωρίτερα προσ το Τμιμα Εςόδων τθσ
Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν κα αναφζρονται υποχρεωτικά:
i.

τα πλιρθ ςτοιχεία του φορζα, που κα είναι υπεφκυνοσ για τα είδθ που κα διακινθκοφν,

ii.

ο χρόνοσ, ο χϊροσ και ο ςκοπόσ τθσ διακοπισ κυκλοφορίασ, κακϊσ και

iii.

κάκε άλλθ λεπτομζρεια απαραίτθτθ για τθν χοριγθςθ τθσ αδείασ.

iv.

Η διάρκεια τθσ άδειασ δεν κα υπερβαίνει το πεντάωρο με δυνατότθτα παράταςθσ, μετά από
αιτιολογθμζνθ αίτθςθ και τθν καταβολι αντίςτοιχου τζλουσ.

11.1.2 Οι κοινόχρθςτοι χϊροι κα παραχωροφνται, μετά από ζγκριςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, με τθν
προχπόκεςθ:


να μθ δθμιουργείται όχλθςθ ςτα καταςτιματα,



να διαςφαλίηεται θ ομαλι κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων από παράπλευρεσ οδοφσ και



να τθροφνται οι ϊρεσ κοινισ θςυχίασ.

11.1.3 Οι προςωρινζσ άδειεσ για τθν παρεμπόδιςθ ι διακοπι κυκλοφορίασ χορθγοφνται με τθν προχπόκεςθ
τθσ τιρθςθσ των διατάξεων του ΚΟΚ και των Κανονιςμϊν, που διζπουν τθν χριςθ κοινόχρθςτου χϊρου
και μετά τθν καταβολι του αντίςτοιχου τζλουσ το οποίο υποχρεωτικά αναγράφεται ο αρικμόσ είςπραξισ
του ςτο ζντυπο αδείασ.
11.1.4 Οι ιδιοκτιτεσ μεταφορικϊν μζςων είναι ςυνυπεφκυνοι εξολοκλιρου ςε περίπτωςθ διάκεςθσ των
οχθμάτων τουσ (γερανοί, πρζςεσ ετοίμου ςκυροδζματοσ, φορτθγά μεταφοράσ, μθχανιματα ζργων
κλπ.) για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν χωρίσ άδεια διακοπισ κυκλοφορίασ.
11.1.5 Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα ανάκλθςθσ τθσ χορθγθκείςασ άδειασ ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ των
παραπάνω όρων και προχποκζςεων ι λόγω ζκτακτθσ ανάγκθσ.
11.1.6 Σε περίπτωςθ φκοράσ ι βλάβθσ του κοινόχρθςτου χϊρου, τθν ευκφνθ αποκατάςταςθσ φζρει
εξολοκλιρου εκείνοσ‚ που ζχει αιτθκεί τθν άδεια.
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12

Άρκρο 12: Χοριγθςθ άδειασ κατάλθψθσ Κοινόχρθςτου Χϊρου για τθν
προςωρινι λειτουργία εργοταξίου

12.1 Γενικά
12.1.1 Στθν αίτθςθ κα αναφζρονται υποχρεωτικά:
i.

τα πλιρθ ςτοιχεία του φορζα, που κα είναι υπεφκυνοσ για τθν λειτουργία του εργοταξίου,

ii.

του επιβλζποντοσ Μθχανικοφ και του Τεχνικοφ Αςφαλείασ,

iii.

ο χρόνοσ, ο χϊροσ και ο ςκοπόσ τθσ δθμιουργίασ του εργοταξίου, κακϊσ και

iv.

κάκε άλλθ λεπτομζρεια απαραίτθτθ για τθν χοριγθςθ τθσ αδείασ.

12.1.2 Θ διάρκεια τθσ άδειασ δεν κα υπερβαίνει τουσ δφο (2) μινεσ, ενϊ μετά από αιτιολογθμζνθ αίτθςθ
και τθν καταβολι του αντίςτοιχου τζλουσ κα είναι δυνατι θ παράταςθ.
12.1.3 Οι προςωρινζσ άδειεσ κατάλθψθσ του κοινόχρθςτου χϊρου για τθν λειτουργία εργοταξίου
χορθγοφνται μετά από τθν καταβολι του αντίςτοιχου τζλουσ και με τθν προχπόκεςθ τθσ τιρθςθσ των
διατάξεων του ΚΟΚ, των κανονιςμϊν Υγιεινισ και Αςφάλειασ των Εργαηομζνων ς’ αυτά, κακϊσ και των
κανονιςμϊν που διζπουν τθν χριςθ του κοινόχρθςτου χϊρου. Δεν επιτρζπεται θ κατάλθψθ χϊρου εντόσ
φυτεμζνων παρτεριϊν.
12.1.4 Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ από τουσ
ενδιαφερόμενουσ, το φψοσ τθσ οποίασ κα κακορίηεται από το ιςχφον κάκε ζτουσ Τζλουσ Διακοπισ ι
Ραρεμπόδιςθσ Κυκλοφορίασ.
12.1.5 Στθν αίτθςθ τθν οποία κα υποβάλλει ς τ ο Τ μ ι μ α Ε ς ό δ ω ν τ θ σ Δ/νςθσ Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ϊ ν
Υ π θ ρ ε ς ι ϊ ν τ ο υ Δ ι μ ο υ Χ α ν ί ω ν τουλάχιςτον ε π τ ά (07) θμζρεσ νωρίτερα, ο
ενδιαφερόμενοσ κ α αναφζρει τα μζτρα ςθματοδότθςθσ, που κα λάβει για τθν προςταςία πεηϊν και
οχθμάτων και τθν αποτροπι ατυχθμάτων.
12.1.6 Οι κοινόχρθςτοι χϊροι κα παραχωροφνται μετά από ζγκριςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, με τθν
προχπόκεςθ:
i.

να μθ δθμιουργείται όχλθςθ ςτα καταςτιματα,

ii.

να διαςφαλίηεται θ ομαλι κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων από παράπλευρεσ οδοφσ και

iii.

να τθροφνται οι ϊρεσ κοινισ θςυχίασ.

12.1.7 Οι ιδιοκτιτεσ μεταφορικϊν μζςων είναι ςυνυπεφκυνοι εξ’ ολοκλιρου ςε περίπτωςθ διάκεςθσ των
οχθμάτων τουσ (γερανοί, πρζςεσ ετοίμου ςκυροδζματοσ, φορτθγά μεταφοράσ, μθχανιματα ζργων,
κλπ.) για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν χωρίσ άδεια διακοπισ κυκλοφορίασ και άδεια κατάλθψθσ του
κοινόχρθςτου χϊρου για τθ λειτουργία εργοταξίου.
12.1.8 Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα ανάκλθςθσ τθσ χορθγθκείςασ άδειασ ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ των
παραπάνω όρων και προχποκζςεων ι λόγω ζκτακτθσ ανάγκθσ (π.χ. κεομθνίασ).
12.1.9 Σε περίπτωςθ φκοράσ ι βλάβθσ του κοινόχρθςτου χϊρου από τισ εργαςίεσ, τθν ευκφνθ αποκατάςταςισ
του φζρει ο υπεφκυνοσ λειτουργίασ του εργοταξίου και ο επιβλζπων Μθχανικόσ.
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13 Άρκρο 13: Χοριγθςθ άδειασ προςωρινισ κατάλθψθσ Κοινόχρθςτου Χϊρου για
τθ διενζργεια εκδθλϊςεων
13.1 Γενικά
13.1.1 Οι πεηόδρομοι και οι πλατείεσ ι τμιματα αυτϊν, μετά από Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ι τθσ
Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ (αν ζχει εκχωρθκεί θ αρμοδιότθτα ςε αυτιν), παραχωροφνται ατελϊσ ςε
ςυλλόγουσ, ςωματεία και νομικά πρόςωπα για τθ διενζργεια πολιτιςτικϊν, κοινωνικϊν,
ενθμερωτικϊν, ψυχαγωγικϊν, φιλανκρωπικϊν και εκπαιδευτικϊν εκδθλϊςεων.
13.1.2 Οι εκδθλϊςεισ που γίνονται από Δθμόςιουσ Φορείσ ι πολιτικά Κόμματα με εκπαιδευτικό, πολιτιςτικό ι
ενθμερωτικό χαρακτιρα εξετάηονται κατά περίπτωςθ από τθν Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του Ν.1491/1984.
13.1.3 Θ παραχϊρθςθ των κοινόχρθςτων χϊρων ςε εμπορικζσ επιχειριςεισ για τθ διοργάνωςθ
εκδθλϊςεων προωκθτικοφ χαρακτιρα επιτρζπεται μόνο μετά από Απόφαςθ του Δθμοτικοφ
Συμβουλίου ι τθσ Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ (αν ζχει εκχωρθκεί θ αρμοδιότθτα ςε αυτιν) και τθν
καταβολι του προβλεπόμενου τζλουσ, όπωσ αυτό προςδιορίηεται ςτθν ςχετικι περί τελϊν για τθ
χριςθ κοινόχρθςτων χϊρων Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Απαραίτθτθ είναι θ προςκόμιςθ τθσ
ζγκριςθσ διακοπισ ι παρεμπόδιςθσ κυκλοφορίασ που εκδίδεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 12 του
παρόντοσ Κανονιςμοφ.

13.2 Διαδικαςία
Θ άδεια για τθν πραγματοποίθςθ των προαναφερόμενων εκδθλϊςεων χορθγείται υπό τισ κάτωκι
προχποκζςεισ και όρουσ:
13.2.1 Θ αίτθςθ για τθν παραχϊρθςθ του χϊρου κα υποβάλλεται ςτο Τμιμα Εςόδων τθσ Δ/νςθσ
Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ϊ ν Υ π θ ρ ε ς ι ϊ ν τ ο υ Δ ι μ ο υ Χ α ν ί ω ν τουλάχιςτον ζνα (01) μινα νωρίτερα.
13.2.2 Στθν αίτθςθ κα αναφζρονται υποχρεωτικά:


τα πλιρθ ςτοιχεία των διοργανωτϊν τθσ εκδιλωςθσ,



ο χρόνοσ, ο χϊροσ και ο ςκοπόσ τθσ εκδιλωςθσ, κακϊσ και



κάκε απαραίτθτθ λεπτομζρεια για τθν χοριγθςθ τθσ άδειασ.



Σφμφωνθ γνϊμθ τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων Χανίων εφόςον πρόκειται για τθ Παλιά Πόλθ Χανίων.



Για τθν χοριγθςθ τθσ άδειασ απαιτείται ζγκριςθ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ κατόπιν ςχετικισ
ειςιγθςθσ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν.

13.2.3

Θ χρονικι διάρκεια τθσ χορθγοφμενθσ αδείασ δεν κα υπερβαίνει το πενκιμερο και ζωσ δφο φορζσ
ετθςίωσ.

13.2.4

Στισ εκδθλϊςεισ για τθν προϊκθςθ προϊόντων και τθν προβολι εμπορικϊν μθνυμάτων, το τζλοσ
κακορίηεται από τθν ιςχφουςα κάκε χρόνο απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τα τζλθ διαφιμιςθσ.

13.2.5

Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ από τουσ
ενδιαφερομζνουσ, το φψοσ τθσ οποίασ κα κακορίηεται από το ιςχφον κατ’ ζτοσ τζλοσ παραχϊρθςθσ
κοινόχρθςτου χϊρου από διαφιμιςθ.

13.2.6

Επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ μεγαφωνικϊν εγκαταςτάςεων ςε κοινόχρθςτο χϊρο που ζχει
παραχωρθκεί, με τθν προχπόκεςθ ότι κα τθροφνται απαρζγκλιτα οι ϊρεσ κοινισ θςυχίασ και κα
ζχουν λθφκεί οι απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ από τον ενδιαφερόμενο.
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13.2.7

Τα περίπτερα και κάκε είδουσ κινθτζσ καταςκευζσ, που κα τοποκετοφνται από τουσ διοργανωτζσ
πρζπει να είναι καλαίςκθτα και οι διαςτάςεισ τουσ να μθν υπερβαίνουν τα τρία (3) τετραγωνικά
μζτρα.

13.2.8

Απαγορεφεται ρθτά θ πϊλθςθ κάκε είδουσ προϊόντων, κακϊσ οι άδειεσ χορθγοφνται αποκλειςτικά
και μόνο για τθν προϊκθςθ προϊόντων και τθν προβολι μθνυμάτων.

13.2.9

Σε οριςμζνεσ από τισ άδειεσ για κοινωνικό και πολιτιςτικό ςκοπό επιτρζπεται θ εμπορικι
διαφιμιςθ, με τθν προχπόκεςθ ότι θ εκδιλωςθ δεν κα ζχει εμπορικό κζρδοσ.

13.2.10 Ο Διμοσ δίνει προτεραιότθτα ςτθν απρόςκοπτθ κυκλοφορία πεηϊν, των ατόμων με ειδικζσ
ανάγκεσ και των οχθμάτων‚ κακϊσ και ςτθν ομαλι λειτουργία των καταςτθμάτων.
13.2.11 Οι άδειεσ χορθγοφνται για ςυγκεκριμζνο χϊρο και ςε καμία περίπτωςθ για τθν κατάλθψθ του
οδοςτρϊματοσ. Από τθν παραχϊρθςθ του χϊρου δεν πρζπει με κανζνα τρόπο να αναιρείται θ κοινι
χριςθ αυτοφ.
13.2.12 Οι φορείσ–διοργανωτζσ των εκδθλϊςεων ζχουν τθν υποχρζωςθ τθσ εξαςφάλιςθσ τθσ κακαριότθτασ,
τθσ προςταςίασ από κάκε μορφισ ρφπανςθ, τθσ προςταςία του πραςίνου κακϊσ και τθσ
αποκατάςταςθσ τυχόν ηθμιϊν.
13.2.13 Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα ανάκλθςθσ τθσ χορθγθκείςασ άδειασ, αν δεν τθρθκοφν οι ανωτζρω
προχποκζςεισ. Επίςθσ διατθρεί το δικαίωμα εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ δεν τιρθςε τα
προαπαιτοφμενα και ςυμφωνθκζντα να μθ του επαναχορθγεί άδεια ςε επόμενθ αίτθςι του για
μελλοντικι εκδιλωςθ.
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14 Άρκρο 14: Χοριγθςθ
Ρεριπτεριοφχουσ.

άδειασ

παραχϊρθςθσ

κοινόχρθςτου

χϊρου

ςε

14.1 Γενικά
14.1.1 Ραραχωρείται τμιμα κοινόχρθςτου χϊρου εφαπτόμενου με το περίπτερο για τθν τοποκζτθςθ ενόσ μόνο
απλοφ ι διπλοφ (01) ψυγείου για αναψυκτικά, νερά κλπ., ενόσ μόνο (01) ψυγείου παγωτϊν και δφο
(02) ςταντ για τοποκζτθςθ εμπορευμάτων, εφθμερίδων και περιοδικϊν.
14.1.2 Κατά εφαρμογι τθσ παρ.5 εδ.3 του άρκρου 47 τθσ Αιβ/8577/83 ( ΦΕΚ Β 526/24-09-83 ) οι διαςτάςεισ
των τοποκετουμζνων ζξω από τα αναπθρικά περίπτερα ψυγείων δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερεσ των
1,10 x 0,60μ. προκειμζνου για περίπτερα που βρίςκονται ςε κεντρικά ςθμεία τθσ Ρόλθσ, ι 1,35 x
0,60μ.,αν τα περίπτερα βρίςκονται ςε ακραίεσ ςυνοικίεσ ι περιοχζσ του Διμου. Τα ψυγεία πρζπει να
τοποκετοφνται κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε θ μια πλευρά τουσ να εφάπτεται με το ςϊμα του περιπτζρου και
υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ κατά τζτοιο τρόπο τοποκζτθςθ των ψυγείων δεν εμποδίηει τθ κυκλοφορία
πεηϊν και δεν απαγορεφεται από τθ ςχετικι Νομοκεςία άλλθσ Κρατικισ Αρχισ( Αςτυνομικι, Τουριςτικι,
κ.λ.π.).Επίςθσ επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ δφο (2) ςταντ (εμπορευμάτων, περιοδικϊν και τφπου
διαςτάςεων 0,50μ. ζκαςτο και μζγιςτου φψουσ 1,50μ.
14.1.3 Ο παραχωροφμενοσ χϊροσ δεν κα υπερβαίνει τα 3,00 τ.μ. όταν τα περίπτερα βρίςκονται ςε πλατείεσ ι
πεηοδρόμια πλάτουσ πάνω από 4,00μ. και τα 2,00 τ.μ. ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ. Σε περίπτερα που
βρίςκονται μπροςτά από προκικεσ καταςτθμάτων ι Υπθρεςιϊν ανεξαρτιτωσ αν το πλάτοσ πεηοδρομίου
είναι μεγαλφτερο των 4,00μ. κα τουσ διατίκεται χϊροσ 2,00 τ.μ.
14.1.4 Το Σμιμα Ελεγχόμενθσ τάκμευςθσ & Ελζγχου Κοινοχριςτων Χϊρων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν
Υπθρεςιϊν παρακολουκεί και ελζγχει τθν τιρθςθ των προχποκζςεων εκμίςκωςθσ του κοινόχρθςτου
χϊρου, που καταλαμβάνει κάκε περίπτερο, ωσ και τθν επιβολι των τελϊν χριςθσ κοινόχρθςτου
χϊρου ι και προςτίμων, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
14.1.5 Δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ κοινόχρθςτου χϊρου ςε περίπτερα ςε πεηοδρόμια πλάτουσ μικρότερου
των τριϊν μζτρων (3,00μ) και εφόςον δεν εξαςφαλίηεται ελάχιςτο ελεφκερο πλάτοσ πεηοδρομίου, ίςο ι
μεγαλφτερο του ενόσ μζτρου και πενιντα εκατοςτϊν (1,50μ.) για όδευςθ των πεηϊν,
αφαιροφμενθσ τθσ φφτευςθσ (δενδροςτοιχία, παρτζρι κλπ.) και τυχόν άλλων ςτακερϊν ςτοιχείων
εξοπλιςμοφ. Θ παραχϊρθςθ κα γίνεται με τρόπο που κα προςτατεφεται το υφιςτάμενο πράςινο.
14.1.6 Δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ κοινόχρθςτου χϊρου ςε περίπτερα που βρίςκονται εγκατεςτθμζνα
ζμπροςκεν διατθρθτζων κτιρίων, ιςτορικϊν και αρχαιολογικϊν χϊρων κακϊσ και ςε μουςεία, μνθμεία,
αγάλματα.
14.1.7 Δεν επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ μεγαφωνικϊν εγκαταςτάςεων, θ λειτουργία τθλεοράςεων και λοιπϊν
ςυςκευϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, που παραχωροφνται περιμετρικά των περιπτζρων.
14.1.8 Δεν επιτρζπεται θ αποκικευςθ εμπορευμάτων, διαφθμιςτικϊν ςτοιχείων και λοιπϊν ςτοιχείων
εξοπλιςμοφ ςτον παραχωροφμενο κοινόχρθςτο χϊρο.
14.1.9 Δεν επιτρζπεται ςε παρακείμενουσ χϊρουσ των περιπτζρων θ τοποκζτθςθ παιχνιδιϊν οποιουδιποτε
είδουσ (θλεκτρονικά, κινοφμενα, μπαςκζτεσ κλπ.).
14.1.10 Δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ κοινόχρθςτου χϊρου ςε περίπτερα που βρίςκονται ςε νθςίδεσ οδϊν
και πεηόδρομουσ εφόςον δεν πλθροφνται οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ελεφκερου χϊρου που
περιγράφονται ανωτζρω .
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14.2 Διαδικαςία
Οι αιτιςεισ χοριγθςθσ άδειασ κοινόχρθςτου χϊρου για τθν τοποκζτθςθ των ανωτζρω ειδϊν κα
υποβάλλονται ςτο Τμιμα Εςόδων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Χανίων, ςυνοδευόμενεσ από
τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
14.2.1 Απόφαςθ εκμίςκωςθσ δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ περιπτζρου από το Διμο.
14.2.2 Άδεια λειτουργίασ περιπτζρου ςε ιςχφ και άδεια πϊλθςθσ τυποποιθμζνων προϊόντων (Υ1γ/Γ.Ρ/οικ.
96967/12 (2718 Β’/08.10.2012),
14.2.3 Φωτοαντίγραφο τθσ τελευταίασ άδειασ παραχϊρθςθσ κοινόχρθςτου χϊρου, που ζχει τυχόν χορθγθκεί,
14.2.4 Φωτοαντίγραφο εγγράφου φορολογικισ αρχισ, όπου κα αναγράφεται το ΑΦΜ τθσ επιχείρθςθσ και
14.2.5 Σχεδιάγραμμα μθχανικοφ ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι (.dwg) (με πινακίδα με πλιρθ ςτοιχεία
του Κ.Υ.Ε. κζμα ςχεδίου, θμερομθνία, διευκρινιςτικά ςτοιχεία, και πρωτότυπθ ςφραγίδα του
μθχανικοφ), το οποίο κα περιλαμβάνει:


Αποτφπωςθ, όπου κα απεικονίηεται θ κζςθ του περιπτζρου, τα παρακείμενα καταςτιματα, οι
είςοδοι και τα παράκυρα των κατοικιϊν, το πλάτοσ του κοινόχρθςτου χϊρου, το πλάτοσ τθσ οδοφ.
Επίςθσ, κα εμφαίνεται θ τυχόν υπάρχουςα όδευςθ τυφλϊν, ράμπεσ, υπάρχοντα δζντρα και
φφτευςθ ςτον προτεινόμενο χϊρο τοποκζτθςθσ των ςτοιχείων εξοπλιςμοφ και λοιπά ςτοιχεία
αςτικοφ εξοπλιςμοφ ςτον ίδιο χϊρο (ςτφλοι ΔΕΘ, ΟΤΕ, ηαρντινιζρεσ ι παρτζρια, παγκάκια του
Διμου κλπ.), το ΚΑΕΚ ακινιτου, εφόςον βρίςκεται ςε περιοχι όπου ζχει υλοποιθκεί το Εκνικό
Κτθματολόγιο με αναγραφόμενεσ τισ ςυντεταγμζνεσ του ηθτοφμενου κοινοχριςτου χϊρου ςτο
προβολικό ςφςτθμα ΕΓΣΑ’87.



Ρρόταςθ χωροκζτθςθσ των ςτοιχείων εξοπλιςμοφ του ςτον εξωτερικό χϊρο.



Αναλυτικό υπολογιςμό κατάλθψθσ ςε μζτρα (ολικό εμβαδόν = μικοσ Χ πλάτοσ) του ανωτζρω
χϊρου.

Αφοφ κατατεκεί θ ανωτζρω αίτθςθ, θ Επιτροπι Οριοκζτθςθσ Ραραχωροφμενων Κοινοχριςτων Χϊρων
(Ε.Ο.Ρ.Κ.Χ.) εξετάηει τα υποβαλλόμενα ςτοιχεία και ςυντάςςει τθν “Ρρόταςθ Ραραχϊρθςθσ Κ. Χ.”, τθν οποία
αποςτζλλει ςτο Τμιμα Εςόδων τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ για τθν χοριγθςθ τθσ άδειασ χριςθσ κοινόχρθςτου
χϊρου.
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15 Άρκρο 15: Χοριγθςθ άδειασ χριςθσ παραχϊρθςθσ κοινόχρθςτου χϊρου ςε
Οργανιςμοφσ, Φορείσ, Εταιρείεσ (ΔΕΘ, ΟΤΕ, ΑΤΜ Τραπεηϊν, ΕΛΤΑ, Οπτικζσ ίνεσ
κλπ.)
15.1 Γενικά
15.1.1 Τα τζλθ χριςθσ των κοινόχρθςτων χϊρων επιβάλλονται, όπωσ είναι γνωςτό, βάςει των διατάξεων
του άρκρου 13 του από 24-9/20.10.1958 Β.Δ., όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 3 του
Ν.1080/80 και καταλαμβάνουν κάκε περίπτωςθ διαρκοφσ ι πρόςκαιρθσ χριςθσ κοινόχρθςτων χϊρων
(πεηοδρομίων, οδϊν, πλατειϊν κτλ., κακϊσ και του υπεδάφουσ αυτϊν).
15.1.2 Ευρφτατθ χριςθ κοινόχρθςτων χϊρων, ςε όλθ τθν ζκταςθ του Διμου, γίνεται από Οργανιςμοφσ,
Φορείσ και Επιχειριςεισ, που με τθν εγκατάςταςθ των δικτφων τουσ (καλωδίων, ςωλθνϊςεων,
οπτικϊν ινϊν, ςτάςεων ΚΤΕΛ-ΤΑΞΙ, ΑΤΜ τραπεηϊν, τθλεφωνικϊν καλάμων, πινακίδων, ΚΑΦΑΟ ΔΕΘ,
ΟΤΕ, μεταςχθματιςτζσ ΔΕΘ, ςτφλοι ΔΕΘ-ΟΤΕ, υποςτακμϊν κλπ.), εξυπθρετοφν τουσ πελάτεσ τουσ,
αποκομίηοντασ κζρδθ από τον παραχωροφμενο ι ιδθ χρθςιμοποιοφμενο κοινόχρθςτο χϊρο του
εδάφουσ ι του υπεδάφουσ.
15.1.3 Ο ΟΤΕ δεν απαλλάςςεται από τθν επιβολι τελϊν χριςεωσ κοινόχρθςτων χϊρων για τθν εγκατάςταςθ
και εκμετάλλευςθ τθλεφωνικϊν καλάμων. (ΣτΕ 2958/2011 και 3571/2011).
15.1.4 Θ ΔΕΘ και ο ΟΤΕ αποτελοφν πλζον νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου (Α.Ε) που λειτουργοφν κατά τουσ
κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ και δεν περιλαμβάνονται ςτα πρόςωπα εκείνα που κατά το άρκρο 82
του Β.Δ. 24/9-20-10/1958 απαλλάςςονται από τα δθμοτικά και κοινοτικά τζλθ. Ακολοφκωσ δφναται να
επιβλθκεί και επί αυτϊν το τζλοσ κοινόχρθςτων χϊρων όπωσ προβλζπεται από το άρκρο 3 του νόμου
1080 του 1980 (ΚΕΔΕ 3374/28.12.2012). Σφμφωνα με το υπ’ αρικμ. 3374/28.12.2012 ζγγραφο τθσ ΚΕΔΕ,
μασ γίνεται γνωςτό ότι «θ ΔΕΘ και ο ΟΤΕ αποτελοφν πλζον νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου (Α.Ε.) που
λειτουργοφν κατά τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ και δεν περιλαμβάνονται ςτα πρόςωπα εκείνα
που κατά το άρκρο 82 του Β.Δ 24/9-20-10/1958 απαλλάςςονται από τα δθμοτικά τζλθ. Ακολοφκωσ
δφναται να επιβλθκεί και επί αυτϊν το τζλοσ κοινόχρθςτων χϊρων, όπωσ προβλζπεται από το άρκρο 3
του Ν.1080/80. Με τθν επιβολι ςυνεπϊσ του πιο πάνω τζλουσ (ςφμφωνα με τουσ οριςμοφσ και τισ
διαδικαςίεσ του ΚΔΚ) ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ των κάκε είδουσ δικτφων και εγκαταςτάςεων, που
διατρζχουν ι είναι τοποκετθμζνεσ ςτουσ Διμουσ, και που καταλαμβάνουν και χρθςιμοποιοφν
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, και τα δθμοτικά ζςοδα κατοχυρϊνονται και οι Δθμοτικζσ Αρχζσ επιτελοφν το
κακικον τουσ, τθρϊντασ απαρζγκλιτα τθ νομιμότθτα».
15.1.5 Το τζλοσ ορίηεται ετιςιο κατά τετραγωνικό μζτρο ανεξαρτιτωσ χρόνου χριςεωσ και αναλόγωσ τθσ
περιοχισ τθσ Ρ όλεωσ, ςτθν οποία βρίςκεται ο χρθςιμοποιοφμενοσ χϊροσ. Θ επιβολι του τζλουσ
γίνεται αδιαφόρωσ τθσ διάρκειασ χριςθσ του κοινόχρθςτου χϊρου.
15.1.6 Σε κάκε περίπτωςθ το αναλογοφν τζλοσ καταβάλλεται είτε μετρθτοίσ είτε με ιςόποςθ εγγυθτικι
επιςτολι ςτο οικείο Δ θμοτικό Τ αμείο προ τθσ παράδοςθσ τθσ άδειασ χριςθσ αναγραφομζνου επ'
αυτισ του αρικμοφ του γραμματίου είςπραξθσ ι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ. Στθν περίπτωςθ
κατάκεςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, θ είςπραξθ του αναλογοφντοσ τζλουσ γίνεται ςε δόςεισ, οι οποίεσ
κακορίηονται με Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου του προθγοφμενου
ζτουσ, μετά από αίτθςθ των ενδιαφερομζνων. Εάν διαπιςτωκεί κακυςτζρθςθ καταβολισ των, κατά
τα ανωτζρω, δόςεων ο Διμοσ προβαίνει άμεςα ςτισ ενζργειεσ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ.

46

ΑΔΑ: ΨΚΚΧΩΗ5-871

Αξ. Απόθαζεο: 87

15.2 Διαδικαςία
15.2.1 Θ άδεια παραχϊρθςθσ κοινόχρθςτου χϊρου δίνεται μετά από μελζτθ των αρμόδιων Τ εχνικϊν
Υ πθρεςιϊν του Φορζα που αιτείται και μετά από ζγκριςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του
Διμου Χανίων.
15.2.2 Στθν αίτθςθ, που κα υποβάλλεται ςτο Τμιμα Ε ς ό δ ω ν τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, κα
αναγράφονται:
i.

το ονοματεπϊνυμο ι θ επωνυμία του αιτοφντοσ,

ii.

το είδοσ και θ διεφκυνςθ τθσ αςκοφμενθσ επιχείρθςθσ,

iii.

θ κζςθ, θ ζκταςθ και το είδοσ του αιτοφμενου προσ χριςθ χϊρου ωσ και

iv.

θ χρονικι διάρκεια για τθν οποία αιτείται θ παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ αυτοφ και

v.

Δθμοτικι ενθμερότθτα (θ μθ φπαρξθ, εισ βάρουσ του ενδιαφερομζνου, βεβαιωμζνων
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν προσ αυτοφσ, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ εκκρεμοδικίασ και του
διακανονιςμοφ καταβολισ αυτϊν, ςφμφωνα με τθ ςχετικι νομοκεςία).
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16 Άρκρο 16: Αυκαίρετθ χριςθ – Κυρϊςεισ – Ρρόςτιμα
16.1 Γενικά
16.1.1 Αυκαίρετθ κεωρείται θ χριςθ κοινόχρθςτου χϊρου χωρίσ τθν προθγοφμενθ άδεια του Διμου, κακϊσ
και θ χριςθ του κοινόχρθςτου χϊρου κατά παράβαςθ των όρων τθσ χορθγθκείςασ άδειασ είτε αυτοί
αφοροφν το είδοσ τθσ χριςθσ, τθ κζςθ ι τθν ζκταςθ του παραχωροφμενου χϊρου, είτε τθ διάρκεια τθσ
άδειασ.
16.1.2 Στοιχεία λειτουργικά ι διακοςμθτικά και ςκιάδια, που τοποκετοφνται χωρίσ άδεια ςε χϊρουσ
παραχωρθμζνουσ για τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων ι εμπορευμάτων κεωροφνται αυκαίρετθ
κατάλθψθ κοινοχριςτου χϊρου
16.1.3 Θ ζγκαιρθ αίτθςθ ζκδοςθσ και ανανζωςθσ των αναγκαίων αδειϊν ανά ζτοσ, αποτελοφν ευκφνθ του
ιδιοκτιτθ του καταςτιματοσ
16.1.4 Οι άδειεσ που ζχουν χορθγθκεί από τον Διμο Χανίων, τθροφνται ςτο κατάςτθμα και επιδεικνφονται κατά
τθ διενζργεια ελζγχου από αρμόδια όργανα του Διμου Χανίων ι τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ.

16.2 Κυρϊςεισ
16.2.1 Σε περίπτωςθ αυκαίρετθσ χριςθσ κοινόχρθςτων χϊρων των οποίων ζχει επιτραπεί θ παραχϊρθςθ
τθσ χριςθσ, επιβάλλεται ςε βάροσ του παραβάτθ με Απόφαςθ του Δθμάρχου, εκτόσ από το
αναλογοφν τζλοσ και ιςόποςο πρόςτιμο, ανεξάρτθτα από το διάςτθμα τθσ αυκαίρετθσ χριςθσ.
16.2.2 Με όμοια Απόφαςθ επιβάλλεται πρόςτιμο, ςε βάροσ εκείνου, που προβαίνει ςε αυκαίρετθ χριςθ
του χϊρου του οποίου θ παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ δεν ζχει επιτραπεί, ίςο με το διπλάςιο του
μεγαλφτερου κατά τετραγωνικό μζτρο ποςοφ, που κακορίςτθκε με Απόφαςθ του οικείου Συμβουλίου
για τουσ χϊρουσ, για τουσ οποίουσ ζχει επιτραπεί θ παραχϊρθςθ για όμοια χριςθ.
16.2.3 Θ αυκαίρετθ χριςθ διαπιςτϊνεται από το Δ ιμο ι τισ Α ςτυνομικζσ Α ρχζσ. Σε περίπτωςθ που
γίνεται αυκαίρετθ χριςθ του χϊρου κακ' υποτροπι, τα ανωτζρω πρόςτιμα επιβάλλονται μζχρι
και δφο φορζσ κατϋ ζτοσ και αν διαπιςτωκεί για τρίτθ φορά αυκαίρετθ χριςθ, ο Διμοσ με ςυνεργείο
του προβαίνει ςτθν αφαίρεςθ κάκε είδουσ αντικειμζνων, δυνάμενοσ να ηθτιςει για το ςκοπό αυτόν
τθ ςυνδρομι τθσ οικείασ Α ςτυνομικισ Α ρχισ. Τα αντικείμενα καταγράφονται ςε ειδικι κατάςταςθ,
που υπογράφεται από τον επικεφαλισ του ςυνεργείου και δεν επιςτρζφονται εάν δεν καταβλθκεί,
ειδικό πρόςτιμο για τα ζξοδα μεταφοράσ και αποκικευςθσ, το οποίο κακορίηεται με τθν Απόφαςθ
του Δ θμοτικοφ Σ υμβουλίου για τουσ χϊρουσ για τουσ οποίουσ ζχει επιτραπεί θ παραχϊρθςθ τθσ
χριςθσ.
Αν το ανωτζρω ειδικό πρόςτιμο δεν εξοφλθκεί εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ τριϊν (3) μθνϊν από
τθν θμζρα τθσ αφαίρεςθσ, τα είδθ κατάςχονται και δφνανται να διατίκενται, να εκποιοφνται ι να
καταςτρζφονται από το διμο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 199 του ν. 3463/06 (άρκρο 13 παρ.8 του
Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 3 του Ν.1080/80 και ςτθ ςυνζχεια
αντικαταςτάκθκε εκ νζου από τθν παρ. 5 του άρκρου 26 Ν.1828/89, 2 Α’/1989) και τροποποιικθκε
από το το άρκρο 6 του Ν.1900/90, 125 Α’/1990, και αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.2 του άρκρου 50
του Ν.4257/14).
16.2.4 Επιπροςκζτωσ, όταν διαπιςτϊνεται αυκαίρετθ κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου κακϋ υποτροπι και
μετά τθν επιβολι των ωσ άνω νομίμων κυρϊςεων, δεν νομιμοποιείται ο αυκαίρετοσ χριςτθσ ςτθν
χοριγθςθ αδείασ κατάλθψθσ του ιδίου χϊρου. Δθλαδι, δεν είναι ποτζ δυνατόν να νομιμοποιθκεί εκ
των υςτζρων το χρονικό διάςτθμα τθσ αυκαίρετθσ χριςθσ.
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16.2.5 Επιπλζον για το επόμενο τουλάχιςτον ζτοσ δεν επιτρζπεται θ χριςθ του ωσ άνω χϊρου από τον
παραβαίνοντα. Μετά τθν παρζλευςθ του ζτουσ εξετάηεται από τθν Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ θ
δυνατότθτα τθσ χοριγθςθσ άδειασ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου, κατόπιν αιτιματοσ του
ενδιαφερομζνου.
16.2.6 Εάν μετά τθν επιβολι των ωσ άνω, κατά Νόμο, προςτίμων και τθν απομάκρυνςθ κάκε είδουσ
αντικειμζνων από τον εξωτερικό χϊρο του καταςτιματοσ, διαπιςτωκεί θ εκ νζου αυκαίρετθ
χριςθ του χϊρου από τον ιδιοκτιτθ τθσ επιχείρθςθσ, αφαιρείται με Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ
Ροιότθτασ Ηωισ θ άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ του καταςτιματοσ.
16.2.7 Σε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται αυκαίρετθ κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου είτε με ςτακερζσ
καταςκευζσ είτε με κινθτά αντικείμενα αυτά κακαιροφνται και απομακρφνονται με ςυνεργεία
ευκφνθσ του Διμου Χανίων. Θ προκφπτουςα δαπάνθ επιβάλλεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΚΕΔΕ,
εισ βάροσ του ιδιοκτιτθ του καταςτιματοσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, ο οποίοσ χορθγεί με τθν
υποβολι τθσ ςχετικισ αιτιςεωσ του ανζκκλθτθ προσ τοφτο εντολι προσ τα αρμόδια όργανα του Διμου
Χανίων να προβοφν ςτισ απαραίτθτεσ και κατά τα ωσ άνω ενζργειεσ.
16.2.8 Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ και διαπίςτωςθσ για τρίτθ φορά αυκαίρετθσ κατάλθψθσ κοινόχρθςτου
χϊρου με τθν ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων, τοποκζτθςθ άλλων κινθτϊν αντικειμζνων ι καταςκευϊν,
που δεν αναφζρονται ςτθ ςχετικι άδεια ι κακ’ υπζρβαςθ τθσ χορθγθκείςθσ ςχετικισ ζγκριςθσ των
χαρακτθριςτικϊν των υπό ςτοιχεία 8.1. ζωσ 8.5. αναφερομζνων ςτθν παροφςα ςτοιχείων, ανακαλείται
άμεςα θ χορθγθκείςα άδεια χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου, κακϊσ και θ άδεια τοποκζτθςθσ
λειτουργικϊν ι διακοςμθτικϊν ςτοιχείων ι των ςχετικϊν εγκρίςεων, τα δε καταβλθκζντα και ςε
ςχζςθ με τθν άδεια χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου τζλθ δεν επιςτρζφονται. Επίςθσ, δεν επιτρζπεται θ
χοριγθςθ άδειασ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου για τθν επόμενθ χρονιά.
16.2.9 Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ και διαπίςτωςθσ για δεφτερθ φορά αυκαίρετθσ κατάλθψθσ θ
οικονομικι υπθρεςία οφείλει να ενθμερϊνει εγγράφωσ όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ (Τμιμα
αδειοδοτιςεων, Υπθρεςία δόμθςθσ, Διεφκυνςθ Υγειονομικοφ Ελζγχου και ΕΛΑΣ) για τθν επιβολι των
αντίςτοιχων κυρϊςεων. Θ επιβολι των ανωτζρω κυρϊςεων δεν αποκλείει τθν επιβολι κυρϊςεων ι τθ
λιψθ μζτρων, που προβλζπονται από άλλεσ νομοκετικζσ διατάξεισ μθ αποκλειομζνθσ τθσ ποινικισ
ευκφνθσ.

49

ΑΔΑ: ΨΚΚΧΩΗ5-871

Αξ. Απόθαζεο: 87

17 Άρκρο 17: Χάρτθσ κοινόχρθςτων χϊρων προσ παραχϊρθςθ
Ειδικά για τθν Ραλιά Ρόλθ των Χανίων, τα τμιματα των κοινόχρθςτων χϊρων των οποίων επιτρζπεται θ
παραχϊρθςθ απεικονίηονται ςτο ςυνθμμζνο ςτο παρόντα κανονιςμό χάρτθ, ο οποίοσ αποτελεί αναπόςπαςτο
μζροσ τθσ παροφςασ Κανονιςτικισ Απόφαςθσ και κατιςχφει αυτισ.
Το αυτό κα ιςχφει και για άλλεσ περιοχζσ του Διμου Χανίων μετά τθ ςφνταξθ αντίςτοιχων χαρτϊν για
αυτζσ.
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18 Άρκρο 18: Ζναρξθ Ιςχφοσ
Θ παροφςα Κανονιςτικι Ρράξθ κακϊσ και ο ςυνθμμζνοσ χάρτθσ τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ, αντικακιςτοφν τον
αντίςτοιχο προθγοφμενο κανονιςμό χριςθσ παραχωροφμενων κοινοχριςτων χϊρων, αποφάςεισ Δ.Σ. 155/2001
και 514/2011, κακϊσ και όλεσ τισ τροποποιιςεισ και ςυμπλθρϊςεισ του, για τθν παραχϊρθςθ προσ χριςθ των
κοινόχρθςτων χϊρων του Διμου Χανίων και κα αναπροςαρμόηεται ςφμφωνα με τα εκάςτοτε εκδιδόμενα
διατάγματα χριςεων γθσ.
Θ ανωτζρω Κανονιςτικι Ρράξθ να δθμοςιευκεί μία (01) φορά ςε τοπικι εφθμερίδα.
Θ ιςχφσ τθσ αρχίηει από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ.
Οποιαδιποτε επόμενθ ειδικι κανονιςτικι πράξθ που αφορά ςτθ ρφκμιςθ κανόνων ςε ςυγκεκριμζνθ
περιοχι δεν επθρεάηει τθν ιςχφ τθσ παροφςασ, ωσ προσ τισ γενικζσ τθσ διατάξεισ.

Θ Απόφαςθ αυτι ζλαβε αφξοντα αρικμό . . . . /2017.

Θ απόφαςθ να αναρτθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου Χανίων
Θ απόφαςθ αυτι πιρε αφξοντα αρικμό 21/2017.
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Επακολουκεί μικρι ςυηιτθςθ κατά τθν οποία ο Διμαρχοσ Χανίων κ. Αναςτάςιοσ Βάμβουκασ είπε τα εξισ:
“Σιμερα καλοφμαςτε να επιλφςουμε ζνα ηιτθμα, που όλοι ςυηθτοφν, αλλά καμιά δθμοτικι αρχι μζχρι
ςιμερα δεν ανζλαβε να αντιμετωπίςει με ορκολογιςμό και κάρροσ και αφορά τθν παραχϊρθςθ δθμοςίου
κοινόχρθςτου χϊρου ςτισ επιχειριςεισ. Καλοφμαςτε να αγνοιςουμε πελατειακζσ πρακτικζσ του
παρελκόντοσ, προτάςςοντασ το ςυμφζρον τθσ πόλθσ και των δθμοτϊν τθσ.
Στόχοσ μασ είναι θ προςταςία του χαρακτιρα, τθσ εικόνασ και τθσ ποιότθτασ τθσ πόλθσ μασ, που απειλείται
από τθν ανεξζλεγκτθ κατάλθψθ του δθμοςίου χϊρου από τραπεηοκακίςματα και εμπορεφματα.
Ο νζοσ κανονιςμόσ, ςτοχεφει ςε ζνα δθμόςιο χϊρο, που κα πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ προςβαςιμότθτασ
με βάςθ και τθν κείμενθ νομοκεςία, προςδοκϊντασ ουςιαςτικά θ πόλθ μασ να αποκτιςει ζνα φιλικότερο
πρόςωπο. Ραράλλθλα, προβλζπει ςαφείσ κανόνεσ και διάφανο πλαίςιο για τθν ανάπτυξθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ ςτον Διμο, ςε αρμονία με τα δικαιϊματα των κατοίκων και των επιςκεπτϊν.
Ο κανονιςμόσ είναι ζνα πολφ καλό αποτζλεςμα, που προζκυψε από τθν επίπονθ και μακρόχρονθ ςυνεργαςία
μεταξφ υπαλλιλων του Διμου μασ, από όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και ςυνεργατϊν με τθν
ςυνειςφορά τθσ τοπικισ Εφορείασ Αρχαιοτιτων, τουσ οποίουσ και κζλω δθμοςίωσ να ευχαριςτιςω.
Οι πόλεισ δεν επιβιϊνουν οφτε αναπτφςςονται, ακολουκϊντασ μόνο τισ τάςεισ τθσ ελεφκερθσ αγοράσ αλλά
μζςα από ςωςτι προετοιμαςία και πλαίςιο. Ο νζοσ κανονιςμόσ κζτει κανόνεσ, που βαςίηονται ςτθ
νομοκεςία αλλά πάνε ζνα βιμα παραπζρα, προδιαγράφοντασ τα χαρακτθριςτικά τθσ πόλθσ, που κζλουμε.
Οραματιηόμαςτε μια πόλθ, που δεν κάνει διακρίςεισ, μια πόλθ που περπατιζται ανεξαρτιτωσ φυςικισ
κατάςταςθσ και θλικίασ, όπου θ οριοκζτθςθ ςτθν ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων αποτελεί πλεονζκτθμα για
επιχειρθματίεσ και χριςτεσ, όπου ςτουσ εμπορικοφσ δρόμουσ τα προϊόντα δεν χρειάηεται να είναι ςτο δρόμο,
γιατί ο πεηόσ μπορεί να περπατιςει και να ςτακεί ςτισ βιτρίνεσ. Είναι μια πόλθ φιλόξενθ ςτον επιςκζπτθ, που
μπορεί να τθ διαςχίςει και να καυμάςει τθν ιδιαίτερθ αρχιτεκτονικι τθσ. Μια πόλθ με ποιότθτεσ, με
διαβακμίςεισ, με ιςόρροπθ ανάπτυξθ.
Το όραμα μασ και ο ςχεδιαςμόσ μασ ςτοχεφουν μακριά, ξεπερνοφν τα επιμζρουσ ςυμφζροντα και εκφράηουν
μια ςτρατθγικι προσ όφελοσ του ςυνόλου.
Το αρχικό ςχζδιο βγικε ςε διαβοφλευςθ το Νοζμβριο του 2016 και ακολοφκθςε μια ουςιαςτικι και
εξαντλθτικι διαβοφλευςθ, μζςω τθσ οποίασ το καλό αρχικό ςχζδιο πιρε τθν τελικι μορφι του, μετά τθν
εξζταςι όλων των προτάςεων και τθν αποδοχι όςον κρίκθκαν ότι εναρμονιηόταν και υπθρετοφςαν καλφτερα
τουσ ςτόχουσ του κανονιςμοφ. Στθ διαβοφλευςθ ζλαβε μζροσ πλικοσ πολιτϊν και φορζων με τθ ςυντριπτικι
πλειοψθφία να τάςςεται υπζρ τθσ φιλοςοφίασ αυτοφ του κανονιςμοφ.
Μετά τισ ειςθγιςεισ των τοπικϊν ςυμβουλίων και τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων και με τθ κετικι ειςιγθςθ τθσ
Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ, φτάνει ςιμερα ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο.
Θα κζςω υπ όψιν ςασ ζνα παράδειγμα για να γίνει κατανοθτι θ αξία και θ αναγκαιότθτα ψιφιςθσ αυτοφ του
κανονιςμοφ.
Τζλθ τθσ δεκαετίασ του ‘90 άρχιςε θ περιοχι του Ψυρρι να “ανεβαίνει” με τθ λειτουργία πλικουσ
καταςτθμάτων εςτίαςθσ, ακολοφκθςε μια 5ετια τελείωσ άναρχθ και το 2004-5 θ περιοχι μαράηωςε. Μετά
από μια δεκαετία άγονθ και μόλισ μπικαν κανόνεσ από το Διμο Ακθναίων, άνκιςε ξανά”.
Στθ ςυνζχεια ο Διμαρχοσ Χανίων ζκανε τισ παρακάτω προτάςεισ (τροποποιιςεισ-προςκικεσ) αναφορικά με
το κείμενο του κανονιςμοφ παραχϊρθςθσ κοινοχριςτων χϊρων:
Στο άρκρο 4 θ παρ. 22) τροποποιείται ωσ εξισ:
22) Επιπλζον, ειδικά για τισ οδοφσ Μουςοφρων, Τςουδερϊν, Χρυςάνκου Επιςκόπου και Χάλθδων ςτθν Ραλιά
Ρόλθ και προκειμζνου να προςτατευκεί ο υφιςτάμενοσ χαρακτιρασ τουσ, θ χριςθ τθσ κατοικίασ και θ
προςβαςιμότθτα των κατοίκων και των επιςκεπτϊν τθσ πόλθσ, δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ τμθμάτων
κοινοχριςτου χϊρου ςε καταςτιματα για τοποκζτθςθ εμπορευμάτων ι τραπεηοκακιςμάτων πλθν των
υφιςτάμενων καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ
νομοκεςίασ και του παρόντοσ κανονιςμοφ, και για όςο χρονικό διάςτθμα αυτά υφίςτανται με το αυτό
αντικείμενο.
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Στο άρκρο 5 ςτο προοίμιο προςτίκεται θ παράγραφοσ:
Μόνο ςτθν περίπτωςθ φπαρξθσ ομόρου καταςτιματοσ, και μόνο για ζνα όμορο κατάςτθμα, είναι δυνατι θ
παραχϊρθςθ ςτο κατάςτθμα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ κοινοχριςτου χϊρου που αντιςτοιχεί ςτθν
πρόςοψθ του ομόρου καταςτιματοσ, για χριςθ κατά τισ ϊρεσ μθ λειτουργίασ του, με τθν προχπόκεςθ
αφενόσ φπαρξθσ ζγγραφθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ του ιδιοκτιτθ και του μιςκωτι του καταςτιματοσ και
αφετζρου φπαρξθσ υπολειπόμενου ποςοςτοφ μζχρι τθν κάλυψθ του 30% του ςυνολικοφ μικουσ των
προςόψεων των κτιρίων τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλευράσ του δρόμου ι πεηοδρόμου. Στθν περίπτωςθ που ενϊ
ζχει καλυφκεί το 30% ςε ζνα δρόμο ι πεηόδρομο, κατατεκεί αίτθςθ από νεοϊδρυόμενο κατάςτθμα
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ για παραχϊρθςθ κοινοχριςτου χϊρου ςτθν πρόςοψι του, κα ανακαλείται θ
τυχόν χορθγθκείςα παραχϊρθςθ ζμπροςκεν ομόρου καταςτιματοσ, προκειμζνου να παραχωρθκεί χϊροσ
ςτο νεοϊδρυόμενο κατάςτθμα.
Στο άρκρο 5 θ παρ. 5.2.2 και θ παρ. 5.7.4 τροποποιοφνται ωσ εξισ:
5.2.2 Το ελάχιςτο πλάτοσ του παραχωρουμζνου τμιματοσ δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενόσ μζτρου
και είκοςι εκατοςτϊν (1,20μ.). Ειδικά εντόσ των ορίων τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ για τουσ πεηόδρομουσ Δωροκζου
Επιςκόπου, Αγ. Δζκα, Ειςοδίων και Ηαμπελίου, οι οποίοι δεν ζχουν δυνατότθτα πρόςβαςθσ οχιματοσ και
ςτουσ οποίουσ ζχει επιλεγεί να παραχωρείται χϊροσ για τραπεηοκακίςματα, προκειμζνου να διατθρθκεί θ
γραφικότθτα και ο χαρακτιρασ τουσ το ελάχιςτο πλάτοσ του παραχωρουμζνου τμιματοσ δεν μπορεί να είναι
μικρότερο του ενόσ μζτρου (1,00μ.), εφόςον τθροφνται όλεσ οι άλλεσ απαιτιςεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ,
το οποίο κα περιλθφκεί και κα εμφαίνεται και ςτο ςυνθμμζνο ςτον παρόντα Κανονιςμό χάρτθ τθσ Ραλιάσ
Ρόλθσ.
5.7.4 Δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ τμιματοσ κοινόχρθςτου χϊρου ςε όλο το μικοσ κεντρικϊν οδϊν και
από τισ δφο πλευρζσ τουσ ςτισ παρακάτω Δθμοτικζσ και Τοπικζσ Κοινότθτεσ:
 Δθμοτικι Κοινότθτα Χανίων: ςτισ οδοφσ Α. Ραπανδρζου, Κυδωνίασ, Ελ. Βενιηζλου, Θρϊων Ρολυτεχνείου,
Χατηθμιχάλθ Γιάνναρθ, Σκαλίδθ, Στρ. Τηανακάκθ, Αποκορϊνου, Ρειραιϊσ, Νεάρχου, ςτθν πλατεία Σοφοκλι
Βενιηζλου, κακϊσ και ςτουσ δρόμουσ ςτουσ οποίουσ ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ςτον παρόντα Κανονιςμό
χάρτθ τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ κοινοχριςτου χϊρου.
 Δθμοτικι Κοινότθτα Σοφδασ: Λεωφόροσ Ροςειδϊνοσ.
 Δθμοτικι Κοινότθτα Βαμβακόπουλου: Λεωφόροσ Καηαντηάκθ.
 Τοπικι Κοινότθτα Θερίςου: Οδόσ Ελ. Βενιηζλου.
 Κατά μικοσ τθσ Ραλαιάσ Εκνικισ Οδοφ Χανιά-Γαλατάσ-Κολυμπάρι ςτο τμιμα που διζρχεται από τισ
Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ Δαράτςου, Γαλατά, Σταλοφ και Αγ. Μαρίνασ.
Στο άρκρο 8 οι παρ. 8.1.1 και 8.1.2 τροποποιοφνται ωσ εξισ:
8.1.1
Οι αιτιςεισ παραχϊρθςθσ κοινόχρθςτων χϊρων για ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων και
ςυναφϊν λειτουργικϊν, διακοςμθτικϊν ςτοιχείων κα κατατίκενται ς τ ο Τ μ ι μ α Ε ς ό δ ω ν τ θ σ
Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Χανίων από τθν 1 Νοεμβρίου μζχρι τθν 31 Δεκεμβρίου για
το επόμενο ζτοσ. Θ άδεια χριςθσ είναι ετιςια και λιγει τθν 31 Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ, ανεξάρτθτα από
το χρόνο ζκδοςισ τθσ. Ειδικά για το ζτοσ 2017 οι αιτιςεισ παραχϊρθςθσ κοινόχρθςτων χϊρων για
τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων κα κατατίκενται μζχρι τθν 30 Απριλίου 2017.
Θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν κα εξετάηει τισ αιτιςεισ μετά τθν παρζλευςθ τθσ παραπάνω
προκεςμίασ, ϊςτε ςε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι Οριοκζτθςθσ Ραραχωροφμενων Κοινοχριςτων Χϊρων να
ελζγχεται αν οι αιτοφμενοι προσ παραχϊρθςθ κοινόχρθςτοι χϊροι τθροφν το όριο του 30% του ςυνολικοφ
μικουσ των προςόψεων των κτιρίων ζκαςτθσ πλευράσ κάκε δρόμου ι πεηοδρόμου. Στθν περίπτωςθ που το
υπερβαίνουν, κα γίνεται αναλογικι κατανομι των παραχωροφμενων χϊρων ςτα καταςτιματα υγειονομικοφ
ενδιαφζροντοσ ϊςτε να τθρείται θ αρχι τθσ ιςονομίασ, δθλαδι κα υπάρχει ιςόποςθ ποςοςτιαία περικοπι
ςτο μικοσ (επί τθσ πρόςοψθσ) του παραχωροφμενου χϊρου κάκε καταςτιματοσ.
8.1.2
Το τζλοσ που κα αντιςτοιχεί κατά περίπτωςθ δφναται να καταβλθκεί ςε 3 ιςόποςεσ δόςεισ, ιτοι:
 Α’ Δόςθ: με τθν ζκδοςθ από τθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν τθσ άδειασ χριςθσ κοινόχρθςτου
χϊρου.
 Β’ Δόςθ: 31/5.
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 Γ’ Δόςθ: 30/6.
Σε περίπτωςθ μθ καταβολισ του ςυνόλου των δόςεων, τθν 1/7 αυτοδίκαια αίρεται θ ιςχφσ τθσ άδειασ χριςθσ
κοινοχριςτου χϊρου.
Ειδικά για το ζτοσ 2017 οι δόςεισ κακορίηονται ωσ εξισ:
 Α’ Δόςθ: με τθν ζκδοςθ από τθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν τθσ άδειασ χριςθσ κοινόχρθςτου
χϊρου.
 Β’ Δόςθ: 31/7/2017.
 Γ’ Δόςθ: 31/8/2017.
Σε περίπτωςθ μθ καταβολισ του ςυνόλου των δόςεων, τθν 1/9/2017 αυτοδίκαια αίρεται θ ιςχφσ τθσ άδειασ
χριςθσ κοινοχριςτου χϊρου.
Στο άρκρο 9 θ παρ. 9.1 τροποποιείται ωσ εξισ:
Οι αιτιςεισ παραχϊρθςθσ κοινόχρθςτων χϊρων για τοποκζτθςθ εμπορευμάτων κα κατατίκενται ςτο
Τμιμα Εςόδων τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Χανίων από τθν 1 Νοεμβρίου μζχρι τθν
31 Δεκεμβρίου για το επόμενο ζτοσ. Θ άδεια χριςθσ είναι ετιςια και λιγει τθν 31 Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ,
ανεξάρτθτα από το χρόνο ζκδοςισ τθσ. Ειδικά για το ζτοσ 2017 οι αιτιςεισ παραχϊρθςθσ κοινόχρθςτων
χϊρων για τοποκζτθςθ εμπορευμάτων κα κατατίκενται μζχρι τθν 30 Απριλίου 2017.
Στο άρκρο 9 ςτο τζλοσ τθσ παρ. 9.1.1 προςτίκεται θ παράγραφοσ:
Αφοφ καταβλθκεί άπαξ το τζλοσ που αντιςτοιχεί ςτον παραχωροφμενο χϊρο, το Τμιμα Εςόδων του Διμου
κα χορθγεί ςτον ενδιαφερόμενο τθν άδεια χριςθσ κοινοχριςτου χϊρου, τθν οποία κα αποςτζλλει προσ
ενθμζρωςθ ςε όλεσ τισ ςυναρμόδιεσ Υπθρεςίεσ, όπωσ το Τμιμα Αδειοδοτιςεων του Διμου, τθ Διεφκυνςθ
Δθμόςιασ Υγείασ, τθν ΕΛΑΣ κλπ.
θαη ηέινο αθνύ δελ ππήξμε αληίξξεζε

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Αθνύ άθνπζε ηα παξαπάλσ έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
Μεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Αγγειάθε Ναπζηθάο, Λεηςάθε Γεκήηξηνπ, Κνθθηλάθε Μαξίαο, Υαηδεδάθε -Μηραειάθε
Υξπζήο, Παπαδνγηάλλε Αξηζηείδε, Γνύια Λάκπξνπ, Μπισλάθε Θενραξνύιαο, Καξαγηαλλάθε Δκκαλνπήι,
ρνηλνπινθάθε Γεώξγηνπ
Ο θ. εξαθείκ Ρίδνο ςεθίδεη επί ηεο αξρήο θαη ζύκθσλα κε θάπνηεο παξαηεξήζεηο πνπ έθαλε.
Τπέξ ηνπ Καλνληζκνύ ςήθηζαλ επίζεο νη θ.θ. Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ: Αγίαο Μαξίλαο Καηάθεο
Ησάλλεο, Γαξάηζνπ Κνπηνπιάθε Μαξία-Υξηζηίλα θαη Υαλίσλ Αζαλαζάθε Δηξήλε θαη ν θ. Πξόεδξνο –
Δθπξόζσπνο ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Θεξίζνπ Φπηνπξάθεο Αζαλάζηνο, επεηδή ηνπο αθνξά ηδηαίηεξα ν
θαλνληζκόο.
Δγθξίλεη ηνλ Καλνληζκό Παξαρώξεζεο Κνηλόρξεζησλ Υώξσλ Γήκνπ Υαλίσλ σο εμήο:
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1 Άρκρο 1: Αντικείμενο & Σκοπόσ
Αντικείμενο τθσ παροφςασ Κανονιςτικισ Ρράξθσ είναι θ κακιζρωςθ ενόσ πλαιςίου γενικϊν
προδιαγραφϊν και κανόνων, που κα διζπει τθν παραχϊρθςθ ι μθ τθσ χριςθσ τμθμάτων των πάςθσ
φφςεωσ κοινόχρθςτων χϊρων του Διμου Χανίων, οι οποίοι κα δεςμεφουν τθ Δ ιοίκθςθ του Διμου,
κακϊσ και τουσ χριςτεσ και εκμεταλλευτζσ αυτϊν.
κοπόσ του Κανονιςμοφ αυτοφ είναι:


Θ αςφάλεια και προςταςία τθσ κίνθςθσ των πεηϊν ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, των
Ατόμων με ειδικζσ Ανάγκεσ (ΑμεΑ), κακϊσ και όλων των εμποδιηόμενων προςϊπων, που χριηουν
ιδιαίτερθσ προςταςίασ, όπωσ θλικιωμζνοι, μικρά παιδιά, μθτζρεσ με καροτςάκια και εν γζνει θ
ιςυχθ διαβίωςθ των πολιτϊν.



Θ πρόλθψθ κινδφνων, που δθμιουργοφνται με τθν ανεξζλεγκτθ εναπόκεςθ αντικειμζνων ςε
οδοφσ, πεηοδρόμια κλπ.



Θ αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων και των επιςκεπτϊν τθσ π όλθσ. Οι χϊροι
πραςίνου, οι πλατείεσ, οι πεηόδρομοι, τα πάρκα, τα άλςθ, τα πεηοδρόμια ςυνδζονται άμεςα με
τθν ποιότθτα ηωισ των πολιτϊν ςτθν κακθμερινι τουσ εξυπθρζτθςθ ι ςτθν αναψυχι τουσ.



Θ προςταςία του περιβάλλοντοσ.



Θ προςταςία του πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ. Θ διατιρθςθ και ανάδειξθ τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ
Χανίων αλλά και λοιπϊν αξιόλογων οικιςτικϊν ςυνόλων του Διμου Χανίων αλλά και
μεμονωμζνων μνθμείων αυτοφ .



Θ βελτίωςθ τθσ αιςκθτικισ εικόνασ και λειτουργικότθτασ των κοινόχρθςτων χϊρων.



Θ καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν μζςα από εγκατάςταςθ δικτφων Ο ργανιςμϊν κοινισ
ωφελείασ, κάνοντασ χριςθ κοινόχρθςτου χϊρου εδάφουσ ι υπεδάφουσ.



Θ αναγκαιότθτα να δοκεί ζνα ςτίγμα αιςκθτικισ και πολιτιςμοφ τονϊνοντασ παράλλθλα τθν
τοπικι οικονομία.



Ειδικότερα, το κακοριηόμενο πλαίςιο γενικϊν κανόνων αποβλζπει ςτθν αξιοποίθςθ τθσ κετικισ
ςυμβολισ, που μπορεί να ζχει θ ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων ςτθν ηωντάνια, αςφάλεια και
ελκυςτικότθτα των κοινόχρθςτων χϊρων τθσ πόλθσ, εφόςον όμωσ παράλλθλα διαςφαλίηονται:
o Ο βαςικόσ προοριςμόσ των κοινόχρθςτων χϊρων και θ ανεμπόδιςτθ χριςθ τουσ από όλουσ
τουσ πολίτεσ.
o Θ προςταςία των δομικϊν ςτοιχείων, τθσ φφτευςθσ και του εξοπλιςμοφ των κοινόχρθςτων
χϊρων.
o Θ αναβάκμιςθ τθσ αιςκθτικισ των κοινόχρθςτων χϊρων και πάντωσ θ μθ υποβάκμιςι
τθσ.
o Θ προςταςία τθσ κατοικίασ και τθσ ποικιλίασ όλων των κατά περίπτωςθ επιτρεπόμενων
χριςεων, κυρίωσ ςτα ιςόγεια των κτιρίων.
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2 Άρκρο 2: Νομικό πλαίςιο – Διάκεςθ κοινόχρθςτων χϊρων
2.1 Νομικό Ρλαίςιο
Ο παρϊν Κανονιςμόσ εκδίδεται βάςει των διατάξεων του άρκρου 79 του Ν.3463/06 «Κφρωςθ
του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (114 Α’/08.06.2006) και του άρκρου 73 παρ.1Βν) του Ν.3852/10
«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ»
(87 Α’/07.06.2010).
Ειδικότερα, με τισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του Ν. 3463/06 ορίηονται τα εξισ:
«1. Οι δθμοτικζσ και κοινοτικζσ αρχζσ ρυκμίηουν κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ εκδίδοντασ
τοπικζσ Κανονιςτικζσ Αποφάςεισ, ςτο πλαίςιο τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, με τισ οποίεσ:… δ) Κακορίηουν
τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ: … δ2. Για τθ χριςθ των αλςϊν και των κιπων, των πλατειϊν, των
παιδικϊν χαρϊν και των λοιπϊν κοινόχρθςτων χϊρων.…3. Με τισ Κανονιςτικζσ Α ποφάςεισ τθσ παρ.1
μπορεί να κακορίηονται οι περιπτϊςεισ, για τισ οποίεσ επιβάλλονται διοικθτικά μζτρα και πρόςτιμα,
ορίηοντασ το φψοσ του προςτίμου και τθ διαδικαςία επιβολισ τουσ….».

2.2
Θ Κανονιςτικι Ρράξθ βαςίηεται ςτθν εκάςτοτε ιςχφουςα Νομοκεςία. Στισ διατάξεισ τθσ
εμπεριζχονται ρυκμίςεισ των κάτωκι νομικϊν κανόνων:
1) Των άρκρων 5 παρ. 1, 21, 24 παρ. 1 και 2 και 25 παρ. 1 του Συντάγματοσ.
2) Του Ν.1080/80 (246 Α’/22.10.1980) «Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν
τθσ περί των προςόδων των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ Νομοκεςίασ και άλλων τινϊν
ςυναφϊν διατάξεων», άρκρο 3 «Τζλοσ χριςεωσ πεηοδρομίων, πλατειϊν και λοιπϊν
κοινόχρθςτων χϊρων».
3) Του Ν.1337/83 (33 Α’) «Επζκταςθ των πολεοδομικϊν ςχεδίων, οικιςτικι ανάπτυξθ και ςχετικζσ
ρυκμίςεισ».
4) Του Ν.1416/84 (18 Α’/21.02.1984) «Τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ διατάξεων τθσ δθμοτικισ
και κοινοτικισ νομοκεςίασ για τθν ενίςχυςθ τθσ Αποκζντρωςθσ και τθν ενδυνάμωςθ τθσ
Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ», άρκρο 54 «Τζλοσ επί των ακακάριςτων εςόδων κζντρων διαςκζδαςθσ,
εςτιατορίων κλπ.».
5) Του Ν.1828/89 (2 Α’/03.01.1989) «Αναμόρφωςθ τθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ και άλλεσ
διατάξεισ», άρκρο 26 «Τροποποιιςεισ τθσ νομοκεςίασ για τα ζςοδα των διμων και
κοινοτιτων».
6) Του Ν.1900/90 (125 Α’/17.09.1990) «Τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ διατάξεων του δθμοτικοφ
και κοινοτικοφ κϊδικα (Ρ.Δ. 323/1989), δευτεροβάκμιασ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (Ν.1622/86),
εςόδων διμων και κοινοτιτων και άλλεσ διατάξεισ», άρκρο 6 «Συνζπειεσ αυκαίρετθσ
κατάλθψθσ κοινόχρθςτων χϊρων».
7) Του Ν.2696/99 (57 Α’/23.03.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ», άρκρο 2
«Οριςμοί», άρκρο 34 «Στάςθ και ςτάκμευςθ», άρκρο 47 «Εργαςίεσ και εναπόκεςθ υλικϊν ςτισ
οδοφσ» και άρκρο 48 «Κατάλθψθ τμιματοσ οδοφ και πεηόδρομου».
8) Του Ν.2946/01 (224 Β’/08.10.2001) «Υπαίκρια Διαφιμιςθ, Συμπολιτείεσ Διμων και Κοινοτιτων
και άλλεσ διατάξεισ».
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9) Του Ν.3028/02 (153 Α’/28.06.2002) «Για τθν προςταςία των Αρχαιοτιτων και εν γζνει τθσ
Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ».
10) Του Ν.3044/02 (197 Α’/27.08.2002) «Μεταφορά Συντελεςτι Δόμθςθσ και ρυκμίςεισ άλλων
κεμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων (Μ.Σ.Δ.)».
11) Του Ν.3254/04 (137 Α’/22.07.04) «φκμιςθ κεμάτων των Ολυμπιακϊν και Ραραολυμπιακϊν
Αγϊνων του 2004 και άλλεσ διατάξεισ», άρκρο 16 «υκμίςεισ κεμάτων παράνομθσ κατάλθψθσ
κοινόχρθςτων χϊρων».
12) ΦΕΚ 241/ΑΑΡ/21-9-2011, Κιρυξθ Ρόλθσ Χανίων και ευρφτερθσ περιοχισ ςε Αρχαιολογικό Χϊρο.
13) ΦΕΚ 97 ΑΑΡ/28-3-2012, Οριοκζτθςθ ηωνϊν α' & προςταςίασ Αρχαιολογικοφ Χϊρου Χανίων.
14) ΦΕΚ 2621 Βϋ/31-12-09, «Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τθν εξυπθρζτθςθ ατόμων με αναπθρία ςε
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ των οικιςμϊν που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν.»
15) Του Ν.3377/05 (202 Α’/19.08.2005) «Αρχζσ και Κανόνεσ για τθν εξυγίανςθ τθσ λειτουργίασ και
τθν ανάπτυξθ βαςικϊν τομζων του εμπορίου και τθσ αγοράσ – Θζματα Υπουργείου Ανάπτυξθσ».
16) Του Ν.3463/06 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων».
17) Του Ν.3731/08 (263 Α’) άρκρο 21, παρ.2 «Αναδιοργάνωςθ τθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ και
ρυκμίςεισ λοιπϊν κεμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν».
18) Του Ν.3852/10 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ».
19) Του Ν.3937/11 (60 Α’/31.03.2011) «Διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και άλλεσ διατάξεισ», άρκρο
35 «Κφρωςθ δικτφου κοινόχρθςτων χϊρων οικιςμϊν ςτεροφμενων εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ
ςχεδίου».
20) Του Ν.4067/2012 (79 Α’/09.04.2012) «Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ».
21) Του Ν.1577/1985 κατά τα άρκρα που ιςχφουν.
22) Του Ν.4093/12 (222 Β’) άρκρο 1, υποπαρ. ΣΤ.2. «Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου
Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013-2016. Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του Ν.4046/12 και του
Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013-2016», όπωσ αντικαταςτάκθκε
από το άρκρο 76 του Ν.4257/14 (93 Α’) «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου
Εςωτερικϊν».
23) Του Ν.4178/13 (174 Α’/08.08.2013) «Αντιμετϊπιςθ τθσ Αυκαίρετθσ Δόμθςθσ- Ρεριβαλλοντικό
Ιςοηφγιο και άλλεσ διατάξεισ», με τθν παρ. 16 του άρκρου 23, του οποίου ρυκμίηεται θ ενιαία
αντιμετϊπιςθ μορφολογικϊν ςτοιχείων καταςκευϊν με ευκφνθ του Διμου ςε χϊρουσ, που
ζχουν παραχωρθκεί νομίμωσ για ςυγκεκριμζνθ εμπορικι εκμετάλλευςθ ι χριςθ
τραπεηοκακιςμάτων.
24) Του Ν.4257/14, Β' Κεφάλαιο (93 Α’/14.04.2014), άρκρα 50 και 51 «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ
αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν».
25) Του Ν.4264/14 (118 Α’/15.05.2014) «Άςκθςθ Εμπορικϊν Δραςτθριοτιτων εκτόσ καταςτιματοσ
και άλλεσ διατάξεισ».
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26) Του Β.Δ.24-9/20.10.1958 «Ρερί κωδικοποιιςεωσ εισ ενιαίον κείμενον Νόμου των ιςχυουςϊν
διατάξεων περί των προςόδων των διμων και κοινοτιτων», άρκρο 13 «Τζλοσ χριςεωσ
πεηοδρομίων, πλατειϊν και λοιπϊν κοινόχρθςτων χϊρων».
27) Του Ρ.Δ.267/98 (195 Α’) «Διαδικαςία χαρακτθριςμοφ και κατεδάφιςθσ νζων αυκαιρζτων
καταςκευϊν, τρόποσ εκτίμθςθσ τθσ αξίασ και κακοριςμόσ του φψουσ των προςτίμων αυτϊν».
28) Του Ρ.Δ.63/05 (98 Α’) άρκρο 90 «Κωδικοποίθςθ τθσ Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα
Κυβερνθτικά Πργανα».
29) Των άρκρων 57, 966, 967, 968, 969 και 970 του Αςτικοφ Κϊδικα.
30) Των άρκρων 292, παρ. 1 και 458 του Ροινικοφ Κϊδικα.
31) Τθσ υπ’ αρικμ. 3046/304/30-1/03.02.1989 (59 Δ') απόφαςθσ «Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ»,
άρκρο 24 «Ρεηοδρόμια».
32) Τθσ υπ’ αρικμ. οικ. 52716/01 (1663 Β’) «Καταςκευζσ και εγκαταςτάςεισ ςτουσ κοινόχρθςτουσ
χϊρουσ του οικιςμοφ για τισ οποίεσ δεν απαιτείται άδεια οικοδομισ».
33) Τθσ υπ’αρικμ. 38110/02 (1255 Β’/25.09.2002) Κ.Υ.Α. «Κακοριςμόσ όρων και προχποκζςεων
ανάρτθςθσ πανό ςε προςόψεισ κτιρίων και διαδικαςία τοποκζτθςθσ επιγραφϊν ςε κτίρια και
διαδικαςία τοποκζτθςθσ επιγραφϊν ςε κτίρια και κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, κατά τισ διατάξεισ
του Ν.2946/01».
34) Τθσ Οδθγίασ 2000/78/ΕΚ (Ν.3304/05 - 16 Α’/27.01.2005) «Εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ίςθσ
μεταχείριςθσ ανεξαρτιτωσ φυλετικισ ι εκνοτικισ καταγωγισ, κρθςκευτικϊν ι άλλων
πεποικιςεων, αναπθρίασ, θλικίασ ι γενετιςιου προςανατολιςμοφ», με τθν οποία ουςιαςτικά
ειςάγεται θ ζννοια των αναγκαίων προςαρμογϊν για τθ κεμελίωςθ μθ διάκριςθσ ςε βάροσ των
ΑμεΑ.
35) Τθσ υπ’αρικμ. 1109793/6134-11/0016/ΡΟΛ.1223/24.11.1999 (2134Β’) απόφαςθσ του Υπουργοφ
Οικονομικϊν (ιδθ ΡΟΛ 1274/27.12.2013 3398 Β’/31.12.2013 ΥΡ.ΕΣ. 37945/17.11.2011)
«Συμπλιρωςθ τθσ 1109793/6134-11/0016/ΡΟΛ.1223/24.11.1999 απόφαςισ μασ περί
Αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ για χρζθ και φορολογικζσ υποχρεϊςεισ προσ το Δθμόςιο».
36) Τθσ υπ’ αρικμ. 52907/31.12.2009 (2621 Βϋ) Υπουργικισ Απόφαςθσ «Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τθν
εξυπθρζτθςθ ΑμεΑ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ των οικιςμϊν, που
προορίηονται για τθν
κυκλοφορία πεηϊν».
37) Τθσ υπ’ αρικμ. 6952/11 (420 Β’/16.03.2011) Κ.Υ.Α. «Υποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν αςφαλι
διζλευςθ των πεηϊν, κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και
οικιςμϊν, που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν».
38) Τθσ υπ’αρικμ. Υ1γ/Γ.Ρ/οικ. 96967/12 (2718 Β’/08.10.2012) απόφαςθσ Υπ. Υγείασ «Υγειονομικοί
όροι και προχποκζςεισ λειτουργίασ επιχειριςεων τροφίμων και ποτϊν και άλλεσ διατάξεισ».
39) Τθσ υπ’αρικμ. ΔΙΑΔΡ/Φ.Α.2.1/31600/13 (3106 Β’/09.12.2013) Κ.Υ.Α.«Απλοφςτευςθ των
διοικθτικϊν διαδικαςιϊν ζκδοςθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ Καταςτιματοσ Υγειονομικοφ
Ενδιαφζροντοσ, Θεάτρου και Κινθματογράφου».
40) Τθσ υπ’αρικμ. 268/2002 Γνωμοδότθςθσ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ,
41) Τθσ υπ’αρικμ. 28492/09 (931Β’) απόφαςθσ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Κακοριςμόσ των
προχποκζςεων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν καταςκευι και τθ λειτουργία των
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παιδικϊν χαρϊν των Διμων και των Κοινοτιτων, τα όργανα και θ διαδικαςία αδειοδότθςθσ και
ελζγχου τουσ, τθ διαδικαςία ςυντιρθςθσ αυτϊν, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια».
42) Οδθγία ΥΡ.ΡΕ.ΧΩ.Δ. Ε., Γραφείο Μελετϊν για άτομα με αναπθρίεσ: "Σχεδιάηοντασ για Πλουσ".
43) Τθν κακοριςμζνθ Χερςαία Ηϊνθ Λιμζνα Χανίων, ΦΕΚ 430Β’/1968.
44) Άλλεσ κακοριςμζνεσ Λιμενικζσ Ηϊνεσ.
45) 44.Αποφ-133384/6587/15(ΦΕΚ-2828/Β/23-12-15Ρροδιαγραφζσ Σφνταξθσ
Διαχείριςθσ Ράρκων, Αλςϊν (πάρκα, άλςθ, κοινόχρθςτοι χϊροι πραςίνου).

των

Μελετϊν

46) Τον Κανονιςμό Κακαριότθτασ του Διμου Χανίων (όπωσ κάκε φορά ιςχφει )
47) Το Γενικό Κανονιςμό Διαχείριςθσ Ράρκων και Ραιδικϊν Χαρϊν του Διμου Χανίων (όπωσ κάκε
φορά ιςχφει).
Θ Κανονιςτικι Ρράξθ αποτελεί ζνα Γ ενικό Π λαίςιο για όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και
αντικακιςτά τον αντίςτοιχο προθγοφμενο Kανονιςμό, όλεσ τισ τροποποιιςεισ αυτοφ, κακϊσ και όλεσ τισ
επιμζρουσ αποφάςεισ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθ χριςθ κοινόχρθςτων χϊρων του Διμου Χανίων.
Για ειδικοφσ λόγουσ και κατόπιν Μελζτθσ ε υ ρ φ τ ε ρ θ σ π ε ρ ι ο χ ι σ μπορεί να εγκρίνεται Ε ιδικι
Κανονιςτικι Πράξθ, που αφορά ς τ ο υ σ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ αυτισ.

2.3 Διάκεςθ των κοινόχρθςτων χϊρων
Κατ’ εφαρμογι τθσ παρ. 1 του άρκρου 13 του Β.Δ 24-9/20.10.1958 (171 Α’/1958), όπωσ
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 3 του Ν.1080/80 «επιτρζπεται θ υπζρ του Δ ιμου, επιβολι τζλουσ εισ
βάροσ των χ ρ θ ς ι μ ο π ο ι ο φ ν τ ω ν διαρκϊσ ι προςκαίρωσ πεηοδρόμια, οδοφσ, πλατείεσ και εν γζνει
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ», ενϊ ςτθν παρ. 2 τθσ ωσ άνω διάταξθσ ορίηεται ότι «τα τμιματα των
κοινόχρθςτων χϊρων των οποίων επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ, κακορίηονται με απόφαςθ του
Δθμοτικοφ ι Κοινοτικοφ Συμβουλίου».
Οι κοινόχρθςτοι χϊροι παραχωροφνται:
2.3.1 Με δθμοπραςία που διενεργείται ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 270/81. Για κοινόχρθςτουσ χϊρουσ,
που δεν βρίςκονται προ καταςτθμάτων ι ςτθν προβολι αυτϊν, θ χριςθ αυτϊν επιτρζπεται
μετά από απόφαςθ του Συμβουλίου τθσ Δθμοτικισ ι Τοπικισ Κοινότθτασ, τθσ Επιτροπισ
Ροιότθτασ Ηωισ και του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, εφ' όςον δεν αναιρείται θ ιδιότθτα του
κοινοχριςτου, απαιτείται δε πάντοτε για τθν εκμετάλλευςθ τουσ θ διενζργεια δθμοπραςίασ,
τθρουμζνων των εκάςτοτε διατάξεων περί όρων διενζργειασ δθμοπραςίασ για τθν εκμίςκωςθ
δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν ακινιτων. Επίςθσ, είναι απαραίτθτθ θ διενζργεια δθμοπραςίασ ςε
περίπτωςθ αδιάκετων κοινόχρθςτων χϊρων (π.χ. ςε πλατεία κοκ.) για ανάπτυξθ
τραπεηοκακιςμάτων (άρκρο 13 παρ.10 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το
άρκρο 3 του Ν.1080/80).
2.3.2 Χωρίσ δθμοπραςία ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:
2.3.2.1 για χϊρουσ που βρίςκονται μπροςτά από τα καταςτιματα (άρκρο 13 παρ. 10 του Β.Δ. 249/20.10.1958, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 3 του Ν.1080/80).
2.3.2.2 για πλατείεσ που παραχωροφνται ςτα καταςτιματα (καφενεία, ηαχαροπλαςτεία, εςτιατόρια
κλπ.) που ζχουν πρόςοψθ ι προβάλλονται ςε αυτιν (άρκρο 13 παρ. 4 του Β.Δ. 249/20.10.1958, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 3 του Ν.1080/80).
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2.3.2.3 για χϊρουσ μπροςτά από τθν υπό ανζγερςθ οικοδομι για χριςθ τουσ από τουσ
ανοικοδομοφντεσ (άρκρο 13 παρ. 3γ του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπωσ αντικαταςτάκθκε
από το άρκρο 3 του Ν.1080/80).
2.3.2.4 για χϊρουσ περιμετρικά των περιπτζρων.
2.3.2.5 για χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ τεχνικϊν εργαςιϊν (άρκρο 13 παρ. 3γ
του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 3 του Ν.1080/80).
2.3.2.6 για χριςθ εδάφουσ ι υπεδάφουσ από Επιχειριςεισ Κοινισ Ωφελείασ, Οργανιςμοφσ, Νομικά
Πρόςωπα κοκ. (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΑΤΜ Τραπεηϊν κλπ.), των οποίων τα δίκτυα εκτείνονται εντόσ
διοικθτικϊν ορίων του Διμου.
Δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ τθσ χριςεωσ ςυνεχόμενου κοινοχριςτου χϊρου, κατ' επζκταςθ
αυτοφ που βρίςκεται ςτθν πρόςοψθ ι τθν προβολι του καταςτιματοσ. Θ παραχϊρθςθ τθσ χριςεωσ
κοινόχρθςτου χϊρου επιτρζπεται μόνο ςτθν πρόςοψθ ι τθν προβολι (ςε περίπτωςθ πλατείασ) του
κφριου εςωτερικοφ χϊρου του καταςτιματοσ και όχι ςτθν πρόςοψθ ι προβολι τυχόν παρακείμενου ι
ςυνεχόμενου μιςκωμζνου ι ιδιόκτθτου ακαλφπτου ι κτιρίου που δεν αποτελεί κφριο χϊρο του
καταςτιματοσ.
Θ χριςθ των πλατειϊν διατίκεται ςτισ εκμεταλλευόμενεσ ςε αυτζσ επιχειριςεισ όπωσ καφενεία,
ηαχαροπλαςτεία, εςτιατόρια, παρεμφερείσ επιχειριςεισ και καταςτιματα (επιχειριςεισ μαηικισ εςτίαςθσ
πρόχειρου και πλιρουσ γεφματοσ, επιχειριςεισ αναψυχισ κακϊσ και επιχειριςεισ προςφοράσ κατά κφριο
λόγο οινοπνευματωδϊν ποτϊν, όπωσ αυτζσ ορίηονται από τθν Υ1γ/Γ.Ρ./οικ.96967/08.10.2012). Ο
παραχωροφμενοσ χϊροσ ορίηεται είτε βάςει τθσ πρόςοψθσ ι προβολισ ςτθν πλατεία τθσ όψθσ του
καταςτιματοσ, είτε βάςει εγκεκριμζνθσ μελζτθσ για τθν πλατεία.
H τυχόν παρεμβολι μεταξφ των παραπάνω καταςτθμάτων και τθσ πλατείασ δρόμου δεν εμποδίηει
τθν παραχϊρθςθ ςε αυτά για εκμετάλλευςθ χϊρου τθσ πλατείασ, εφόςον τα καταςτιματα αυτά
προβάλλονται ςτθν πλατεία, δεδομζνου ότι ο Νομοκζτθσ δεν προβλζπει τζτοιο περιοριςμό (ΣτΕ 2875/88).

2.4 Τζλοσ διάκεςθσ κοινοχριςτου
Το τζλοσ ορίηεται ετιςιο δι' αποφάςεωσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου κατά τετραγωνικό μζτρο
ανεξαρτιτωσ χρόνου πραγματικισ χριςεωσ και αναλόγωσ τθσ περιοχισ τθσ Ρόλεωσ ι του Οικιςμοφ, εισ
τθν οποία κείται ο χρθςιμοποιοφμενοσ χϊροσ.
Ειδικά ςε περιπτϊςεισ κατάλθψθσ πεηοδρομίου ι οδοφ από αυτοφσ που εκτελοφν οποιαςδιποτε
φφςεωσ τεχνικοοικοδομικζσ εργαςίεσ, το τζλοσ ορίηεται μθνιαίο κατά ηϊνεσ, με Απόφαςθ του Συμβουλίου
και κατά τετραγωνικό μζτρο (άρκρο 13 περιπτ. α’ και β’ παρ.3 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπωσ
αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 4 του άρκρου 26 του Ν.1828/89 και τθν παρ. 2 του άρκρου 16 του
Ν.3254/04). Θ επιβολι του τζλουσ γίνεται αδιαφόρωσ τθσ διάρκειασ χριςθσ του κοινόχρθςτου χϊρου (ΣτΕ
2666/91 Τμ. Α’). Επί πάςθσ άλλθσ περιπτϊςεωσ, το τζλοσ ορίηεται δι' Αποφάςεωσ του οικείου Συμβουλίου
(άρκρο 13 περιπτ. Γ, παρ. 3 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958).
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3 Άρκρο 3: Ζκταςθ εφαρμογισ – Οριςμοί – Αρμοδιότθτεσ
3.1 Ζκταςθ Εφαρμογισ
Θ παροφςα Κανονιςτικι Ρράξθ αφορά:
3.1.1 Στθν χριςθ κοινόχρθςτων χϊρων ςε όλθ τθν ζκταςθ του Διμου Χανίων πλθν των Χερςαίων
Λιμενικϊν Ηωνϊν.
3.1.2 Στθν προςωρινι ι μακροχρόνια κατάλθψθ του κοινόχρθςτου χϊρου με τραπεηοκακίςματα και με
κάκε άλλου ςχετικοφ λειτουργικοφ ι διακοςμθτικοφ ςτοιχείου, εμπορεφματα, περίπτερα,
οικοδομικά υλικά, φορτοεκφόρτωςθ βαρζων αντικειμζνων, δθμιουργία προςωρινϊν
εργοταξίων, διενζργεια εκδθλϊςεων, πϊλθςθ προϊόντων παραγωγϊν και άλλεσ χριςεισ, που
ενδεχομζνωσ κα απαιτθκεί να παραχωρθκοφν ςτο μζλλον.
3.1.3 Στθν παραχϊρθςθ κοινόχρθςτου χϊρου εδάφουσ ι υπεδάφουσ για εγκατάςταςθ δικτφων
Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ.
Επίςθσ, περιλαμβάνει:
3.1.4 Τισ τεχνικζσ και λειτουργικζσ προχποκζςεισ, που πρζπει να υφίςτανται, προκειμζνου:
 να είναι δυνατι θ παραχϊρθςθ
τραπεηοκακιςμάτων, και

τμθμάτων

κοινόχρθςτου

χϊρου

για

ανάπτυξθ

 θ κζςθ και ζκταςθ των παραχωροφμενων τμθμάτων κοινόχρθςτου χϊρου να μθν ακυρϊνει ι
περιορίηει τθ λειτουργία και τθ μορφι του.
3.1.5 Τον εξοπλιςμό που είναι δυνατόν να τοποκετθκεί εντόσ τθσ παραχωροφμενθσ ζκταςθσ για τθν
ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων.
3.1.6 Τισ διαδικαςίεσ χοριγθςθσ άδειασ κατάλθψθσ και ελζγχου των παραχωροφμενων χϊρων τόςο ωσ
προσ τθν κζςθ – ζκταςθ, όςο και ωσ προσ τον εξοπλιςμό.
3.1.7 Τισ προχποκζςεισ κίνθςθσ επιτρεπόμενων οχθμάτων εντόσ των Ρεηόδρομων - Ρλατειϊν.

3.2 Οριςμοί
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΟ ΧΩΡΟ: Θ ζννοια των κοινόχρθςτων πραγμάτων, ςφμφωνα με τον Αςτικό Κϊδικα
είναι τόςο ευρεία, ϊςτε να καταλαμβάνει μεγάλο μζροσ του φυςικοφ, αλλά και του οικιςτικοφ
περιβάλλοντοσ. Το άρκρο 967 του Αςτικοφ Κϊδικα ορίηει ότι «πράγματα κοινισ χριςεωσ είναι ιδίωσ τα
νερά με ελεφκερθ και αζναθ ροι, οι δρόμοι, οι πλατείεσ, οι α ι γιαλοί, τα λιμάνια και οι όρμοι, οι
όχκεσ πλεφςιμων ποταμϊν, οι μεγάλεσ λίμνεσ και οι όχκεσ τουσ». Χαρακτθριςτικό ςτοιχείο των
κοινόχρθςτων χϊρων είναι ότι δικαίωμα χριςθσ επ' αυτϊν ζχει ευρφτεροσ αρικμόσ προςϊπων και
ότι ςτοιχείο τθσ είναι θ εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ.
Ωσ κοινόχρθςτοι χϊροι κεωροφνται, κατά τθν ζννοια του άρκρου 967 του Α.Κ., όχι μόνον οι
εκνικοί δρόμοι, αλλά οι επαρχιακοί, κακϊσ και οι δθμοτικοί δρόμοι, τα πεηοδρόμια και τα
κράςπεδα. Κοινισ χριςθσ είναι επίςθσ και οι πεηόδρομοι (2 παρ. 1 ΚΟΚ). Οι πλατείεσ, όπωσ και οι
δθμοτικοί δρόμοι - πεηόδρομοι, είναι επίςθσ κοινισ χριςεωσ και αποτελοφν προεκτάςεισ ι ςυνζχειεσ των
δρόμων, ανικουν δε, όπωσ οι δθμοτικοί δρόμοι ςτθν κυριότθτα του οικείου ΟΤΑ. Ρροσ τθν πλατεία
εξομοιϊνεται κατά το άρκρο 2 εδ. αϋ του Ν.Δ. 17.7.1923 «περί ςχεδίου πόλεων» και ο χϊροσ που
διαμορφϊνεται ςε άλςοσ ι κιπο κλπ.
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Ωσ κοινόχρθςτοσ χϊροσ, για τθν εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων νοείται και το δάπεδο
χϊρων μεταξφ τθσ κζςθσ των προςόψεων των ιςογείων των οικοδομϊν και των εγκεκριμζνων
οικοδομικϊν γραμμϊν (ςτοζσ και το υπζδαφοσ αυτϊν, κακϊσ και αποτμιςεισ γωνιϊν οικοδομικϊν
τετραγϊνων), που αποτελοφν οι χϊροι αυτοί προεκτάςεισ πεηοδρομίων και ζχουν αφεκεί ςτθν
κοινι χριςθ (άρκρο 13 παρ.1 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 3 του
Ν.1080/80).
Από τισ διατάξεισ των άρκρων 967 και 968 του Αςτικοφ Κϊδικα προκφπτει ότι το Δθμόςιο, οι
Διμοι και οι Κοινότθτεσ, που ζχουν κυριότθτα ςτα κοινόχρθςτα πράγματα, όπωσ δρόμοι, πλατείεσ
κλπ. ζχουν και νομι και κατοχι ςε αυτά. Οι ιδιϊτεσ ζχουν μόνον δικαίωμα χριςθσ ςτα
κοινόχρθςτα πράγματα, που απορρζει από το δικαίωμά τθσ προςωπικότθτάσ τουσ, το οποίο
εξαςφαλίηεται με τθν προςταςία του άρκρου 57 του Αςτικοφ Κϊδικα.
Κοινόχρθςτα, λοιπόν, είναι τα πράγματα τα οποία ςφμφωνα με το νόμο ι τθ βοφλθςθ του
ιδιοκτιτθ τουσ προορίηονται για κοινι χριςθ και θ κυριότθτα των οποίων ανικει ςτο Διμο Χανίων.
Τα κοινόχρθςτα αποτελοφν πράγματα εκτόσ ςυναλλαγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 970 του Αςτικοφ
Κϊδικα, ενϊ «ςε κοινόχρθςτα πράγματα μποροφν να αποκτθκοφν με παραχϊρθςθ τθσ αρχισ, κατά
τουσ όρουσ του νόμου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιϊματα, εφόςον με τα δικαιϊματα αυτά εξυπθρετείται ι
δεν αναιρείται θ κοινι χριςθ».
ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕΣ νοοφνται τα άτομα που ζχουν λειτουργικζσ βλάβεσ, ανικανότθτεσ,
αδυναμίεσ, αναπθρίεσ ι ςυνδυαςμό των παραπάνω.
ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ, νοοφνται τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ κακϊσ επίςθσ και τα προεφθβικά
άτομα, οι ζγκυοι, οι υπεριλικεσ και όςοι χρθςιμοποιοφν ι οδθγοφν αμαξίδιο.
ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΤΗ ΠΕΖΩΝ ορίηεται το απαραίτθτο ελάχιςτο πλάτοσ τθσ επιφάνειασ του
κοινόχρθςτου χϊρου, που χρθςιμοποιείται για τθν ςυνεχι, αςφαλι και ανεμπόδιςτθ κυκλοφορία κάκε
κατθγορίασ χρθςτϊν.
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ ΕΛΑΧΙΣΟ ΠΛΑΣΟ ΣΗ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΤΗ ΠΕΖΩΝ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ Νομοκεςία ορίηεται το 1.50μ, διάςταςθ που απαιτείται κατ' ελάχιςτον για τθν άνετθ
διαςταφρωςθ πεηοφ με χριςτθ ι οδθγό αμαξιδίου οιαςδιποτε μορφισ (αναπθρικό, παιδικό, αγοράσ κλπ)
ι με μεταφορζα πακζτων.
Σε πεηόδρομουσ το ελάχιςτο πλάτοσ ελεφκερθσ όδευςθσ πεηϊν ορίηεται ςε 3.00μ τουλάχιςτον, ϊςτε
εκτόσ από τθν ανεμπόδιςτθ κυκλοφορία των χρθςτϊν του πεηοδρόμου να είναι δυνατι και θ διζλευςθ
των ειδικϊν οχθμάτων και των οχθμάτων τροφοδοςίασ. (ΣΧΕΔΙΑΗΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ άρκρο 2.2.2)
ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΤΨΟ ΟΔΕΤΗ ΠΕΖΩΝ ορίηεται το ελάχιςτο πραγματικό φψοσ ςτθν ελεφκερθ ηϊνθ
όδευςθσ για τθν απρόςκοπτθ κίνθςθ των πεηϊν και ορίηεται ίςο με 2.20μ.
ΟΔΗΓΟ ΟΔΕΤΗ ΣΤΦΛΩΝ ορίηεται λωρίδα τθσ ελεφκερθσ ηϊνθσ όδευςθσ πεηϊν, διαφορετικισ
υφισ και χρϊματοσ από το δάπεδό τθσ, που αποβλζπει ςτθν κακοδιγθςθ και αςφαλι διακίνθςθ των
ατόμων με προβλιματα ςτθν όραςθ.
ΚΑΦΕ (ΡΑΜΠΕ) είναι ειδικζσ καταςκευζσ κεκλιμζνων επιπζδων ςτα ςθμεία που επιβάλλεται θ
ςφνδεςθ τθσ ςτάκμθσ του πεηοδρομίου με τθν ςτάκμθ του οδοςτρϊματοσ, (π.χ. ςε διαβάςεισ πεηϊν,
νθςίδεσ, εςοχζσ κ.λπ.) προκειμζνου να εξυπθρετοφνται και τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ.
ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ορίηονται οι πάςθσ φφςεωσ μόνιμεσ ι προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ του
κοινόχρθςτου χϊρου, που αποβλζπουν ςτθν αςφάλεια, πλθροφόρθςθ, εξυπθρζτθςθ και υγιεινι όλων
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των χρθςτϊν του. ( όπου ςτθ παροφςα Κανονιςτικι Απόφαςθ αναφζρεται Αςτικόσ Εξοπλιςμόσ
περιλαμβάνει και τα οριηόμενα ωσ Μόνιμα Εμπόδια και τα οριηόμενα ωσ Σιμανςθ και τα οριηόμενα ωσ
Οδικόσ Εξοπλιςμόσ).
ΜΟΝΙΜΑ ΕΜΡΟΔΙΑ ορίηονται οι πάςθσ φφςεωσ ςτακερζσ καταςκευζσ και εγκαταςτάςεισ του
κοινόχρθςτου χϊρου και είναι δυνατόν να ελεγχκοφν κατά το ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ (πχ
γραμματοκιβϊτια, δοχεία απορριμμάτων, τθλεφωνικοί κάλαμοι, κακιςτικά, δζνδρα, πινακίδεσ ςιμανςθσ,
φωτιςτικά κλπ).
ΡΟΣΩΙΝΑ ΕΜΡΟΔΙΑ ορίηονται τα πάςθσ μορφισ ςτοιχεία που καταλαμβάνουν για περιοριςμζνθ
χρονικι διάρκεια το κοινόχρθςτο χϊρο ι τμιμα αυτοφ.
ΣΗΜΑΝΣΗ εννοοφμε κάκε μζςον που προςφζρει ενδείξεισ, που αφοροφν ςτθν αςφάλεια και ςτθν
πλθροφόρθςθ όλων των ατόμων που κινοφνται ςτο κοινόχρθςτο χϊρο.
ΡΕΖΟΔΟΜΟΣ ορίηεται ο διαμορφωμζνοσ υπαίκριοσ κοινόχρθςτοσ ελεφκεροσ χϊροσ, που
εξυπθρετεί αποκλειςτικά τθν ςυνεχι, αςφαλι και χωρίσ εμπόδιο κυκλοφορία των πεηϊν και
εμποδιηομζνων ατόμων και επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκεί μόνο από τα οχιματα τροφοδοςίασ και τα
ειδικά οχιματα (πυροςβεςτικά, αςκενοφόρα, υπθρεςιακά και οχιματα κακαριότθτασ του Διμου,
αςτυνομικά, οχιματα Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ για τθν αντιμετϊπιςθ επειγουςϊν αναγκϊν,
οχθμάτων που εκτελοφν μετακομίςεισ οικοςκευϊν, οχθμάτων ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ κλπ) ςφμφωνα
πάντα με τισ κακοριςμζνεσ προχποκζςεισ (οριςμζνεσ ϊρεσ, κακοριςμζνο ανϊτατο όριο ταχφτθτασ,
οριςμζνο μικτό βάροσ οχιματοσ κλπ).
ΡΛΑΤΟΣ ΡΕΖΟΔΟΜΟΥ ορίηεται θ απόςταςθ μεταξφ των δφο ρυμοτομικϊν γραμμϊν.
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ορίηεται το υπερυψωμζνο ι με άλλο τρόπο διαχωριηόμενο τμιμα τθσ οδοφ που
προορίηεται για πεηοφσ.
Ωσ πλάτοσ πεηοδρομίου ορίηεται θ απόςταςθ από τθν ρυμοτομικι γραμμι μζχρι τθν ακμι του
κραςπζδου.
ΠΟΔΗΛΑΣΟΔΡΟΜΟ ορίηεται θ οδόσ ι τμιμα οδοφ κυκλοφορίασ ποδθλάτων.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ορίηεται κάκε μορφι τραπεηοκακιςμάτων, ομπρελϊν, ςκιάςτρων,
προκθκϊν, πάγκων, εμπορευμάτων που εξυπθρετοφν τθν πελατεία και λειτουργία των καταςτθμάτων,
εγκαταςτάςεισ πρατθρίων βενηίνθσ, μθχανθμάτων ζκδοςθσ ειςιτθρίων κτλ.
ΚΑΣΑΣΗΜΑ ορίηεται ο αυτοτελισ χϊροσ όπου λειτουργεί κάκε φφςεωσ εμπορικι ι παροχισ
υπθρεςιϊν επιχείρθςθ κατά κφριο λόγο ςτον ιςόγειο χϊρο.
ΚΑΣΟΙΚΙΑ ορίηεται ο αυτοτελισ χϊροσ όπου κατοικοφν άτομα.
Ν.Ο.Κ. ορίηεται ο Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ, Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79Α’/09-04-2012)
ΟΔΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ορίηεται οτιδιποτε εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ των οδϊν π.χ. φανοςτάτεσ,
πινακίδεσ ςιμανςθσ, ςθματοδότεσ κτλ.
ΟΧΗΜΑ ορίηεται το μθχανοκίνθτο όχθμα, το οποίο χρθςιμοποιείται κυρίωσ για τθ μεταφορά
προςϊπων ι πραγμάτων ι για τθ ρυμοφλκθςθ ςτισ οδοφσ οχθμάτων που χρθςιμοποιοφνται για τθ
μεταφορά προςϊπων ι πραγμάτων.
ΣΑΘΜΕΤΗ ορίηεται θ ακινθςία του οχιματοσ για οποιοδιποτε λόγο, πλθν α) τθσ ανάγκθσ να
αποφφγει τθν ςφγκρουςθ με άλλο όχθμα που χρθςιμοποιεί τθν οδό ι τθν ςφγκρουςθ με εμπόδιο β) τθσ
ςυμμόρφωςισ του με τουσ κανονιςμοφσ κυκλοφορίασ, εφόςον θ χρονικι περίοδοσ ακινθτοποίθςθσ του
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οχιματοσ δεν υπερβαίνει τον απαιτοφμενο χρόνο γ) τθσ επιβίβαςθσ ι αποβίβαςθσ επιβατϊν και τθσ
φορτοεκφόρτωςθσ πραγμάτων.
ΣΑΗ ορίηεται θ ακινθςία του οχιματοσ επί χρόνο απαιτοφμενο για τθν επιβίβαςθ ι αποβίβαςθ
επιβατϊν ι φορτοεκφόρτωςθ πραγμάτων
ΣΕΛΟ ορίηεται θ χρθματικι παροχι που καταβάλλεται από τουσ υπόχρεουσ ζναντι ειδικοφ
ανταλλάγματοσ (αντιπαροχισ), το οποίο ςυνίςταται ςτθ χρθςιμοποίθςθ οριςμζνου Δ θμοτικοφ ζργου ι
υπθρεςίασ. Ρρόκειται για τζλοσ ανταποδοτικοφ χαρακτιρα, με τθν ζννοια ότι είναι ανάλογο του
οφζλουσ, που αποκομίηει ο φορολογοφμενοσ από τθ χριςθ του παραχωροφμενου χϊρου (ΣτΕ 140/89,
ΔιΔικ 1990 ςελ. 1228) και ανικει ςτθν κατθγορία των Γενικϊν ι Ανειδίκευτων Εςόδων.
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΗ ΚΟΙΝΟΧΡHΣΟΤ ΧΩΡΟΤ είναι ατομικι Δ ιοικθτικι Ρ ράξθ, θ οποία υπόκειται ςε
ανάκλθςθ κατά τισ γενικζσ αρχζσ του Διοικθτικοφ Δικαίου και του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και
κατά τισ ειδικζσ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν.1080/80, όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε
μεταγενζςτερα. Ειδικότερα, θ χοριγθςθ άδειασ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου ςε εμπορικά
καταςτιματα και ιδίωσ καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, προχποκζτει τθν νόμιμθ
λειτουργία αυτϊν.
ΡΟΤΑΣΗ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΗΣΤΟΥ ΧΩΟΥ ορίηεται το διάγραμμα που ςυντάςςεται από τθν
Επιτροπι Οριοκζτθςθσ Παραχωροφμενων Κοινοχριςτων Χϊρων (Ε.Ο.Π.Κ.Χ.) μετά από τθν υποβολι τθσ
αίτθςθσ για Χοριγθςθ Άδειασ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου και αποτυπϊνει αναλυτικά τθ γεωμετρία του
παραχωροφμενου χϊρου.
ΑΝΑΚΛΗΗ ΑΔΕΙΑ ο ρ ί η ε τ α ι θ Δ ιοικθτικι Ρ ράξθ Κ φρωςθσ με τθν οποία αίρεται θ ιςχφσ μιασ
άλλθσ Δ ιοικθτικισ Ρ ράξθσ, είτε αναδρομικά, είτε για το μζλλον. Αποςκοπεί όχι ςτθν ποινικι
τιμωρία αδικιματοσ, αλλά ςτθν ςυμμόρφωςθ του υπόχρεου προσ τισ ρυκμίςεισ του Νόμου και του
παρόντοσ Κανονιςμοφ.
ΑΤΘΑΙΡΕΣΗ ΧΡΗΗ ο ρ ί η ε τ α ι θ χριςθ του κοινόχρθςτου χϊρου χωρίσ τθν προθγοφμενθ άδεια
του Δ ι μ ο υ . Αυκαίρετθ κεωρείται επίςθσ θ χριςθ του κοινόχρθςτου χϊρου κατά παράβαςθ των
όρων τθσ χορθγθκείςθσ άδειασ, είτε αυτοί αφοροφν το είδοσ τθσ χριςθσ και τθ κζςθ ι ζκταςθ του
παραχωροφμενου χϊρου, είτε τθ διάρκεια τθσ άδειασ.

3.3 Αρμοδιότθτεσ
Εκτόσ του Διμου Χανίων, καμία άλλθ Αρχι ι Νομικό Ρρόςωπο ι Κδρυμα δεν ζχει αρμοδιότθτα να
εκδίδει άδειεσ χριςθσ κοινόχρθςτων χϊρων, που ανικουν ςτο Διμο Χανίων ι ζχουν παραχωρθκεί ς’
αυτόν για εκμετάλλευςθ. Ειδικά για τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ εντόσ των Χερςαίων Λιμενικϊν Ζωνϊν,
αρμόδιοσ Φορζασ Διαχείριςισ τουσ είναι το Δθμοτικό Λιμενικό Σαμείο Χανίων ι το Λιμενικό Σαμείο
Νομοφ Χανίων.
Για τθν εφαρμογι του παρόντοσ ανατίκενται οι παρακάτω αρμοδιότθτεσ:
3.3.1 Το Σμιμα Εςόδων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν χορθγεί τ ι σ άδειεσ τθσ παροφςασ
Κανονιςτικισ Ρράξθσ, όπωσ περιγράφονται ειδικότερα ςτα άρκρα που αφοροφν ςτθν
αδειοδότθςθ.
3.3.2 Η Επιτροπι Οριοκζτθςθσ Παραχωροφμενων Κοινοχριςτων Χϊρων (Ε.Ο.Π.Κ.Χ.) που αποτελείται
από υπαλλιλουσ του Διμου, κατόπιν οριςμοφ αυτϊν με Απόφαςθ του Δθμάρχου (ςφμφωνα με τα
οριςκζντα ςτθν παρ.4, άρκρο 81, Ν.4172/13) κακορίηει, οριοκετεί και ειςθγείται τον δυνθτικά
παραχωροφμενο Κ.Χ. βάςει των προδιαγραφϊν του παρόντοσ Κανονιςμοφ, ςυντάςςει τθν
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Πρόταςθ Παραχϊρθςθσ Κ.Χ., απαραίτθτο δικαιολογθτικό για τθν ζκδοςθ Άδειασ Κατάλθψθσ
Κοινόχρθςτου Χϊρου και κα εφαρμόηει, εφόςον εγκρικεί, επί τόπου με κατάλλθλθ διαγράμμιςθ
τον παραχωροφμενο χϊρο.
3.3.3 Σο Σμιμα Ελεγχόμενθσ τάκμευςθσ & Ελζγχου Κοινοχριςτων Χϊρων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν
Υπθρεςιϊν του Διμου Χανίων ελζγχει τθν εφαρμογι του παρόντοσ Κανονιςμοφ. Εφόςον
απαιτείται, προβαίνει ςε ελζγχουσ μεμονωμζνα είτε από κοινοφ με άλλεσ υπθρεςίεσ ωσ προσ τθν
διαπίςτωςθ τθσ τιρθςθσ τθσ ορκισ και νόμιμθσ καταςκευισ του εν γζνει εξοπλιςμοφ και των
ςυναφϊν λειτουργικϊν-διακοςμθτικϊν ςτοιχείων επί του παραχωρουμζνου κοινόχρθςτου χϊρου.
3.3.4 Η Ελλθνικι Αςτυνομία (ΕΛ.Α), χορθγεί «ςφμφωνθ γνϊμθ» εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από
τθσ παραλαβισ ερωτιματοσ τθσ, ςτο πλαίςιο εςωτερικισ υπθρεςιακισ διαδικαςίασ για τθν
χοριγθςθ τθσ Άδειασ Κατάλθψθσ του Κοινόχρθςτου Χϊρου και του Οδοςτρϊματοσ. Εάν παρζλκει
άπρακτθ θ εν λόγω προκεςμία θ άδεια χορθγείται χωρίσ τθν γνωμάτευςθ τθσ ΕΛΑΣ.
3.3.5 Θ Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία χορθγεί κάκε είδουσ
εγκρίςεισ για τα λειτουργικά ι διακοςμθτικά ςτοιχεία, που τοποκετοφνται ςτον κοινόχρθςτο
χϊρο, και ςε ςυνεργαςία με το Σμιμα Περιβάλλοντοσ και Πραςίνου τθσ Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ,
Πραςίνου και Κακαριότθτασ (ΟΕΤ Διμου άρκρο 15) ςυντάςςει, εγκρίνει, κεωρεί και ειςθγείται
τθν παραλαβι μελετϊν για τθ διαμόρφωςθ διευρυμζνων κοινόχρθςτων χϊρων (πλατείεσ κλπ.),
που διατίκενται προσ χριςθ.
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4 Άρκρο 4: Γενικζσ Διατάξεισ
1) Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 285 του Ν.3463/06, απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ
χοριγθςθ οποιαςδιποτε μορφισ αδειϊν είναι θ μθ φπαρξθ εισ βάροσ του ενδιαφερομζνου
βεβαιωμζνων λθξιπρόκεςμων οφειλϊν προσ αυτοφσ, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ εκκρεμοδικίασ
και του διακανονιςμοφ καταβολισ αυτϊν (Δθμοτικι Ενθμερότθτα).
2) Για τα φυςικά πρόςωπα λαμβάνονται υπόψθ τα ατομικά χρζθ, κακϊσ και τα χρζθ ςυνυποχρζωςθσ
και ςυνυπευκυνότθτασ, για τα οποία το φυςικό πρόςωπο ζχει προςωπικι ευκφνθ για τθν καταβολι
τουσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ενϊ για τα Ν ομικά Ρ ρόςωπα και τισ Ε νϊςεισ
Ρ ροςϊπων, λαμβάνονται υπόψθ αφενόσ οι οφειλζσ τουσ, αφετζρου οι οφειλζσ που ζχουν
βεβαιωκεί ςε βάροσ άλλων Ρροςϊπων, αλλά παράλλθλα φζρουν τα ίδια τθν ευκφνθ για τθν
καταβολι τουσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και κατά τα διαλαμβανόμενα ςτον Εμπορικό
Νόμο και ςτον Αςτικό Κϊδικα (άρκρο 4 υπ’αρικμ.1109793/6134-11/0016/ΡΟΛ.1223/24.11.1999,
2134 Β’, Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν – ιδθ άρκρο 4 ΡΟΛ 1274/27.12.2013 (3398
Β’/31.12.2013) ΥΡ.ΕΣ. 37945/17.11.2011).
3) Θ παραχϊρθςθ κοινόχρθςτου χϊρου για χριςθ είναι δυνατι, εφόςον για τον ςυγκεκριμζνο χϊρο:
α. δεν υπάρχει ςχετικόσ περιοριςμόσ από Ειδικζσ Ρολεοδομικζσ, Αρχαιολογικζσ ι άλλεσ υκμίςεισ.
β. δεν ζχει εκδοκεί Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ι του ΥΡ.ΡΟ.Τ. ι άλλου αρμόδιου
Υπουργείου, με τθν οποία για ειδικοφσ λόγουσ δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ.
γ. είναι ςυμβατι με τθν Ρροςταςία των Μνθμείων και του αξιόλογου κτιριακοφ αποκζματοσ και δεν
εμποδίηει τθν ανάδειξθ και προβολι τουσ.
δ. είναι ςυμβατι με τθ προςταςία του Ρεριβάλλοντοσ και των Χϊρων Ρραςίνου.
ε. είναι ςυμβατι με τθ μορφολογία και τθν κλίςθ του εδάφουσ.
4) Στα καταςτιματα Υγειονομικοφ Ενδιαφζροντοσ χορθγείται ετθςίωσ άδεια χριςθσ κοινοχριςτου
χϊρου, μόνο εφόςον αυτόσ ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ τουσ ι τθν
πρόςκετθ πράξθ προςδιοριςμοφ εξυπθρετοφμενων ατόμων, όπωσ αναλφεται ςτθν παρ. 8.2.
5) Ρριν από τθν τοποκζτθςθ ςτον κοινόχρθςτο χϊρο κάκε λειτουργικοφ ι διακοςμθτικοφ ςτοιχείου
εξοπλιςμοφ, εφόςον το επιτρζπουν οι ςυνκικεσ των χϊρων, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεοφνται να
ηθτοφν, υποβάλλοντασ αίτθςθ, μετά των αναφερομζνων ςτο άρκρο 8 τθσ Ρ αροφςασ απαιτοφμενων
δικαιολογθτικϊν, τθν απαιτοφμενθ χορθγθκείςα υπό του Διμου άδεια, ανεξαρτιτωσ απαίτθςθσ ι
όχι ζκδοςθσ οικοδομικισ άδειασ.
6) Στισ περιπτϊςεισ, που θ άδεια αφορά ςε πλατείεσ, ςε εξζδρεσ ι ςε χϊρουσ, όπου τα
τραπεηοκακίςματα καταλαμβάνουν αξιόλογθ ζκταςθ ι και ςε ευαίςκθτα από άποψθ αιςκθτικισ
εικόνασ ςθμεία του Διμου, τόςο ο χϊροσ των τραπεηοκακιςμάτων, όςο και θ μορφι και θ ζκταςθ
των λειτουργικϊν και διακοςμθτικϊν ςτοιχείων κα προκφπτει μετά από ςυνολικι μελζτθ τθσ
ευρφτερθσ περιοχισ, που ςυντάςςεται είτε εγκρίνεται και κεωρείται από τθν αρμόδια Δ/νςθ
Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν κατόπιν ζγκριςθσ των ςχετικϊν Αρμόδιων Οργάνων. Θ τελικι εγκεκριμζνθ
Μελζτθ ενζχει κζςθ Ειδικισ Κανονιςτικισ Απόφαςθσ.
7) Οι διάδρομοι, που βρίςκονται εντόσ του χϊρου των τραπεηοκακιςμάτων και εμπρόσ τθσ
ειςόδου των καταςτθμάτων, που εξυπθρετοφν τθ λειτουργία του καταςτιματοσ, προςμετροφνται
κανονικά ωσ κατάλθψθ κοινοχριςτων χϊρων.
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8) Σε περίπτωςθ γωνιακοφ καταςτιματοσ, τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν κατάλθψθ κα
παρουςιάηονται αναλυτικά για κάκε δρόμο.
9) Θ κακαριότθτα του παραχωρουμζνου κοινόχρθςτου χϊρου είναι ευκφνθ του υπεφκυνου του
καταςτιματοσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθν άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ.
10) Οι καταςτθματάρχεσ ευκφνονται για τθν αυκαίρετθ κατάλθψθ χϊρου από πελάτεσ, πζραν του
παραχωρθκζντοσ.
11) Θ κζςθ και ζκταςθ των παραχωροφμενων τμθμάτων κοινόχρθςτου χϊρου πρζπει να ςυνάδει με τθν
Ρροςταςία και Ανάδειξθ ςυνόλων Μνθμείων ι μεμονωμζνων και λοιπϊν ςτοιχείων Ρολιτιςτικισ
Κλθρονομιάσ που βρίςκονται ςτο άμεςο περιβάλλον των παραχωροφμενων τμθμάτων κοινόχρθςτου
χϊρου. Θ παραχϊρθςθ τμιματοσ κοινόχρθςτου χϊρου επιτρζπεται μόνο μετά από ζγκριςθ των
αρμόδιων Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ ι του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ αναλόγωσ τθσ
κιρυξθσ του μνθμείου και εφόςον τεκμθριϊνεται ότι με τθν ζγκριςθ δεν προκαλείται με άμεςο ι
ζμμεςο τρόπο βλάβθ ςτο Μνθμείο.
12) Θ παραχϊρθςθ και χριςθ τμιματοσ Κ.Χ. για τραπεηοκακίςματα κακϊσ και για εκκζματα εμπορεφματα, δεν πρζπει να βλάπτει κακ’ οιονδιποτε τρόπο τα ςτοιχεία διαμόρφωςθσ του Κ.Χ.
(δάπεδο, φφτευςθ, εμπόδια ςτάκμευςθσ, φωτιςμόσ, αςτικόσ εξοπλιςμόσ, κλπ) και δεν αποτελεί λόγο
για τθν αλλαγι τθσ διαμόρφωςισ του. Σε περίπτωςθ δε, φκοράσ ι καταςτροφισ του υποχρεοφται ο
υπαίτιοσ να αποκαταςτιςει πλιρωσ τθ βλάβθ, είτε άμεςα υπό τθν επίβλεψθ υπαλλιλων τθσ
Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν ι τθσ Δ/νςθσ Ρραςίνου του Διμου Χανίων, είτε αποηθμιϊνοντασ τον
Διμο καταβάλλοντασ το ποςό που κα απαιτθκεί για αποκατάςταςθ του χϊρου.
13) Απαγορεφεται ρθτϊσ θ οποιαδιποτε φφτευςθ είτε επί του παραχωρουμζνου κοινόχρθςτου χϊρου
είτε όμορου ς' αυτόν χϊρου πραςίνου χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ Δ/νςθσ Ρραςίνου του Διμου Χανίων.
14) Θ ςκίαςθ των χϊρων, εφόςον δεν καλφπτεται από υφιςτάμενα δζντρα, κα γίνεται μόνο με ομπρζλεσ,
που κα καλφπτουν επιφάνεια το πολφ ίςθ με αυτι του παραχωροφμενου κοινόχρθςτου χϊρου
χωρίσ διαφθμιςτικά μθνφματα. Κινθτά ι ςτακερά ςυςτιματα ςκίαςθσ ςτθριηόμενα ςε προςόψεισ
κτιρίων καταςκευάηονται ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ ιςχφουςασ Ρολεοδομικισ Νομοκεςίασ
(άρκρο 16 4067/12) και κατόπιν εξαςφάλιςθσ τθσ απαραίτθτθσ άδειασ από τθν ΥΔΟΜ( Υπθρεςία
Δόμθςθσ). Δεν επιτρζπεται θ τ ο πο κζτθ ςθ ςυςτθμάτων ςκίαςθσ που φζρουν επιγραφζσ ι
διαφθμίςεισ. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ δεν κα πρζπει να βλάπτεται το υφιςτάμενο πράςινο.
15) Το ελάχιςτο πλάτοσ του παραχωροφμενου τμιματοσ για τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων δεν μπορεί
να είναι μικρότερο του ενόσ μζτρου και ε ί κ ο ς ι εκατοςτϊν (1,20μ.) ενϊ για τοποκζτθςθ
εμπορευμάτων παραχωρείται ςτακερό πλάτοσ πενιντα εκατοςτϊν (0,50μ.)
16) Το ελάχιςτο πλάτοσ πεηοδρομίου για τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων είναι τα 3,00μ. και εφόςον
εξαςφαλίηεται αφενόσ ελάχιςτο πλάτοσ παραχωροφμενου τμιματοσ Κ.Χ. τα 1,20μ. (εξοπλιςμόσ ςε
πλιρθ ανάπτυξθ) επί τθσ πρόςοψθσ του καταςτιματοσ, αφετζρου ελάχιςτθ όδευςθ πεηϊν 1,50μ.
αφαιροφμενθσ τθσ φφτευςθσ (δενδροςτοιχία, παρτζρι κλπ.) και τυχόν άλλων ςτακερϊν ςτοιχείων
αςτικοφ εξοπλιςμοφ και με τθν προχπόκεςθ ότι ο παραχωροφμενοσ χϊροσ δεν υπερβαίνει το 40%
του ςυνολικοφ πλάτουσ του πεηοδρομίου.
17) Το ελάχιςτο πλάτοσ πεηοδρομίου για τοποκζτθςθ εμπορευμάτων είναι τα 2,20μ. με ςτακερό πλάτοσ
παραχωροφμενου τμιματοσ Κ.Χ. τα 0,50μ. επί τθσ πρόςοψθσ και μόνο του καταςτιματοσ και ςε φψοσ
ζωσ 1,50μ, εφόςον εξαςφαλίηεται ελάχιςτθ όδευςθ πεηϊν 1,50μ. αφαιροφμενθσ τθσ φφτευςθσ
(δενδροςτοιχία, παρτζρι κλπ.) και τυχόν άλλων ςτακερϊν ςτοιχείων αςτικοφ εξοπλιςμοφ. Τα
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εμπορεφματα κα τοποκετοφνται αποκλειςτικά και μόνο κατά τισ ϊρεσ λειτουργίασ των
καταςτθμάτων.
18) Θ όδευςθ τυφλϊν πρζπει να παραμζνει ελεφκερθ, κακϊσ και τουλάχιςτον 0,50μ. εκατζρωκεν αυτισ.
19) Δεν επιτρζπεται ςε καμία περίπτωςθ θ παραχϊρθςθ τμιματοσ κοινόχρθςτου χϊρου ζμπροςκεν
ραμπϊν και ςε απόςταςθ μικρότερθ των 2,00 μζτρων από αυτζσ.
20) Σε πεηοδρόμουσ με δυνατότθτα πρόςβαςθσ οχθμάτων εκτάκτου ανάγκθσ και τροφοδοςίασ πρζπει να
εξαςφαλίηεται υποχρεωτικά ελάχιςτο πλάτοσ κίνθςθσ οχθμάτων 3,00 μζτρων ενϊ το ςυνολικό πλάτοσ
του παραχωροφμενου χϊρου δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του ςυνολικοφ πλάτουσ του πεηοδρόμου.
21) Ρζραν των λοιπϊν περιοριςμϊν, προκειμζνου να διευκολυνκεί θ κίνθςθ των πεηϊν και να
αποφευχκεί ο υπερκορεςμόσ των δρόμων ι πεηοδρόμων και να προςτατευκεί θ προςβαςιμότθτα για
τουσ κατοίκουσ και τουσ επιςκζπτεσ τθσ πόλθσ, το ςυνολικό μικοσ παραχωροφμενου κοινόχρθςτου
χϊρου για τραπεηοκακίςματα (μετροφμενο επί των προςόψεων των κτιρίων), δεν επιτρζπεται να
ξεπερνά το 30% του ςυνολικοφ μικουσ των προςόψεων των κτιρίων ζκαςτθσ πλευράσ του δρόμου ι
πεηοδρόμου, με μοναδικι εξαίρεςθ τθν οδό Σαρπθδϊνοσ ςτθν Ραλιά Ρόλθ που λόγω του ιδιαίτερου
χαρακτιρα τθσ, του μικροφ μικουσ τθσ και τθσ άμεςθσ γειτνίαςθσ τθσ με το παραλιακό μζτωπο του
Ενετικοφ Λιμζνα, επιτρζπεται το ςυνολικό μικοσ παραχωρουμζνου κοινόχρθςτου χϊρου για
τραπεηοκακίςματα να φτάνει το 100% του ςυνολικοφ μικουσ των προςόψεων των κτιρίων ζκαςτθσ
πλευράσ του δρόμου.
22) Επιπλζον, ειδικά για τισ οδοφσ Μουςοφρων, Τςουδερϊν, Χρυςάνκου Επιςκόπου και Χάλθδων ςτθν
Ραλιά Ρόλθ και προκειμζνου να προςτατευκεί ο υφιςτάμενοσ χαρακτιρασ τουσ, θ χριςθ τθσ
κατοικίασ και θ προςβαςιμότθτα των κατοίκων και των επιςκεπτϊν τθσ πόλθσ, δεν επιτρζπεται θ
παραχϊρθςθ τμθμάτων κοινοχριςτου χϊρου ςε καταςτιματα για τοποκζτθςθ εμπορευμάτων ι
τραπεηοκακιςμάτων πλθν των υφιςτάμενων καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, εφόςον
πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ νομοκεςίασ και του παρόντοσ κανονιςμοφ, και για όςο χρονικό
διάςτθμα αυτά υφίςτανται με το αυτό αντικείμενο.
23) Εντόσ τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ των Χανίων δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ τμθμάτων κοινόχρθςτου χϊρου
ςε δρόμουσ, πεηοδρόμουσ και πλατείεσ πζραν αυτϊν που ορίηονται από τον ςυνθμμζνο ςτο παρόντα
κανονιςμό χάρτθ. Το αυτό κα ιςχφει και για άλλεσ περιοχζσ του Διμου Χανίων μετά τθ ςφνταξθ
αντίςτοιχων χαρτϊν για αυτζσ.
24) Δεν επιτρζπεται ςε καμία περίπτωςθ θ παραχϊρθςθ τμιματοσ κοινόχρθςτου χϊρου ςε χϊρουσ
παιδικϊν χαρϊν, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα υμοτομικά Σχζδια Ρόλθσ ι τθν διαμορφωμζνθ
υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςιμερα.
25) Δεν επιτρζπεται ςε καμία περίπτωςθ θ παραχϊρθςθ τμιματοσ κοινόχρθςτου χϊρου ςε φυτεμζνα
παρτζρια πραςίνου.
26) Δεν επιτρζπεται ςε καμία περίπτωςθ θ παραχϊρθςθ τμιματοσ κοινόχρθςτου χϊρου ςτισ νθςίδεσ
των οδϊν.
27) Απαγορεφεται θ ανάρτθςθ εμπορευμάτων και κάκε είδουσ άλλθσ καταςκευισ επί των προςόψεων
των κτιρίων πλθν τθσ οδοφ Σκρφδλωφ, όπου επιτρζπεται μόνο θ ανάρτθςθ εμπορευμάτων λόγω του
παραδοςιακοφ χαρακτιρα τθσ εν λόγω οδοφ. Επιπλζον επιτρζπεται κατ εξαίρεςθ λόγω προςταςίασ
του παραδοςιακοφ χαρακτιρα τθσ χριςθσ για τθ περιοχι των “Μαχαιράδικων” θ ανάρτθςθ
εμπορευμάτων ςε προκικεσ επί τθσ πρόςοψθσ των κτιρίων και μόνο για τθ ςυγκεκριμζνθ
επαγγελματικι χριςθ.
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28) Επιτρζπεται μόνο ςτισ προςόψεισ των κτιρίων, θ τοποκζτθςθ λοιπϊν ςτοιχείων εξοπλιςμοφ (όπωσ
κλιματιςτικά, ςτοιχεία εξαεριςμοφ, καπναγωγοί κτλ) μόνο μετά από τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ
(Εφορεία Αρχαιοτιτων, Σ.Α). και τθν ζκδοςθ των απαραίτθτων αδειϊν από τθν Υ.ΔΟΜ.
29) Απαγορεφεται θ παραχϊρθςθ κοινόχρθςτου χϊρου για τοποκζτθςθ αυτόματων πωλθτϊν τροφίμων,
ποτϊν, τςιγάρων κ.λ.π.
30) Σε Κοινόχρθςτουσ Χϊρουσ που δεν ζχουν παραχωρθκεί, δεν επιτρζπεται οποιαδιποτε
παρζμβαςθ, ανεξαρτιτωσ απαίτθςθσ ι όχι ζκδοςθσ οικοδομικισ άδειασ.
31) Δεν επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ μεγαφωνικϊν εγκαταςτάςεων, κακϊσ και διαφθμιςτικϊν
ςτοιχείων ςε παραχωροφμενουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ για ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων και
εμπορευμάτων. Οι μεγαφωνικζσ εγκαταςτάςεισ πρζπει να είναι τοποκετθμζνεσ εντόσ του
εςωτερικοφ καταςτιματοσ. Ακόμα, απαγορεφεται θ οποιαδιποτε επζκταςθ των δικτφων του κτιρίου
του καταςτιματοσ (θλεκτρικά δίκτυα, ςωλινεσ φδρευςθσ, αεραγωγοί κτλ) ςτον παραχωρθμζνο
κοινόχρθςτο χϊρο.
32) Δεν επιτρζπεται θ ανάρτθςθ οποιουδιποτε λειτουργικοφ, διακοςμθτικοφ ςτοιχείου ςε υφιςτάμενα

δζνδρα.
33) Δεν επιτρζπεται θ λειτουργία τθλεοράςεων και λοιπϊν ςυςκευϊν προβολισ ςε κοινόχρθςτουσ
χϊρουσ, που παραχωροφνται.
34) Οι εκμιςκωτζσ παραχωροφμενων κοινόχρθςτων χϊρων οφείλουν και είναι υπόχρεοι να διευκολφνουν
τισ Υπθρεςίεσ του Διμου Χανίων ςε περίπτωςθ τυχόν εργαςιϊν επί του παραχωροφμενου
κοινόχρθςτου χϊρου.
35) Δεν επιτρζπεται ςτουσ παραχωροφμενουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ θ επζκταςθ των εργαςιϊν των
καταςτθμάτων και των επιτθδευματιϊν κάκε μορφισ, όπωσ ςυνεργεία αυτοκινιτων, μοτοςυκλετϊν,
ςυναρμολογιςεισ επίπλων, εξοπλιςμοφ βαρζωσ τφπου κ.α.
36) Δεν παραχωρείται Κ.Χ. ςτισ εξισ κατθγορίεσ καταςτθμάτων:
α. Εμπορίασ-ενοικιάςεωσ αυτοκινιτων, μοτοποδθλάτων, ποδθλάτων (με εξαίρεςθ τουσ ςτακμοφσ
κοινόχρθςτων ποδθλάτων).
β. Επιχειριςεισ λιανικισ και χονδρικισ διάκεςθσ τροφίμων όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο άρκρο 13α
τθσ Αποφ-Υ1γ)ΓΡ)96967)12, πλθν οπωροπωλείων.
37) Δεν παραχωρείται Κ.Χ. για τοποκζτθςθ ψυγείων, ψυχόμενων πάγκων και ανκρωποηυγϊν.
38) Δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ κοινόχρθςτου χϊρου ζμπροςκεν τθσ ειςόδου κατοικίασ ι
πολυκατοικίασ.
39) Τα επιτρεπόμενα λειτουργικά, διακοςμθτικά ςτοιχεία κα πρζπει να τοποκετοφνται εντόσ του
παραχωροφμενου χϊρου και κα προςμετροφνται και αυτά κανονικά, ωσ κατάλθψθ.
40) Εφόςον ςτο χϊρο υπάρχει τοποκετθμζνο γλυπτό μνθμείο ι άλλο ζργο τζχνθσ, θ παραχωροφμενθ
επιφάνεια πρζπει να οριοκετείται ςε ικανι απόςταςθ από αυτό, ανάλογα με το είδοσ του γλυπτοφ
και ςε κάκε περίπτωςθ τουλάχιςτον 2,50 μζτρων.
41) Θ παραχϊρθςθ και χριςθ τμιματοσ κοινοχριςτου χϊρου δεν πρζπει να δυςχεραίνει τθν πρόςβαςθ
ςε Μνθμεία και Δθμόςια Κτίρια. Σε κάκε περίπτωςθ ςε περιβάλλον Μνθμείων, οι αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ
του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ ι του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, ανάλογα με τθν κιρυξθ του μνθμείου,
μποροφν κατά τθν κρίςθ τουσ να απαγορεφςουν τθ παραχϊρθςθ κοινόχρθςτων χϊρων κακϊσ και τθν
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τοποκζτθςθ διακοςμθτικϊν, λειτουργικϊν ςτοιχείων, εφόςον τεκμθριϊνεται ότι με τθν παραχϊρθςθ
και τθ τοποκζτθςθ προκαλείται με άμεςο ι ζμμεςο τρόπο βλάβθ ςτο Μνθμείο.
42) Τα τζλθ χριςθσ των κοινόχρθςτων χϊρων κακορίηονται μετά από ειςιγθςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ του Διμου Χανίων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. η του άρκρου 72 του Ν.3852/10
(87 Α’/07.06.2010) και με Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.
43) Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ τθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ Κ.Υ.Ε. ςε άλλο πρόςωπο, είναι
δυνατι και θ αντικατάςταςθ τθσ άδειασ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου, χωρίσ τθν τιρθςθ τθσ
διαδικαςίασ για τθν ζκδοςθ νζασ άδειασ κατάλθψθσ κοινοχριςτου χϊρου. Για τθν αντικατάςταςθ
άδειασ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου, υποβάλλονται αίτθςθ, θ νζα άδεια λειτουργίασ του
καταςτιματοσ με τα ςτοιχεία του νζου επιχειρθματία, δθμοτικι ενθμερότθτα και το προβλεπόμενο
τζλοσ κατάλθψθσ του χϊρου. Θ ςχετικι αίτθςθ πρζπει να γίνεται εντόσ 10 θμερϊν από τθν ζκδοςθ
τθσ νζασ άδειασ λειτουργίασ. Θ αντικατάςταςθ γίνεται εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν. Αν θ
προαναφερόμενθ προκεςμία παρζλκει άπρακτθ, λογίηεται ότι θ άδεια ζχει αντικαταςτακεί. Ο
ενδιαφερόμενοσ μπορεί με αίτθςι του να ηθτιςει τθ χοριγθςθ ςχετικισ βεβαίωςθσ από τον Διμο
(άρκρο 6 ΚΥΑ ΔΙΑΔΡ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 3106 Β’/09.12.2013).
44) Σε περίπτωςθ που, μετά τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ Κανονιςτικισ Απόφαςθσ, ςυνταχκοφν χάρτεσ και
για άλλεσ περιοχζσ του Διμου Χανίων, πζραν του ςυνθμμζνου χάρτθ τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ, για τθν
ενςωμάτωςθ τουσ ςτον παρόντα κανονιςμό, κα απαιτείται γνϊμθ του Συμβουλίου τθσ αρμόδιασ
Δθμοτικισ ι Τοπικισ Κοινότθτασ μετά από ειςιγθςθ των αρμοδίων Υπθρεςιϊν, απόφαςθ τθσ
Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ και απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.
45) Σε υφιςτάμενα κακιςτικά (παγκάκια) δεν παραχωρείται Κ.Χ εφόςον δεν εξαςφαλίηεται ελεφκεροσ
χϊροσ τουλάχιςτον 1,50 μζτρων περιμετρικά αυτοφ και 3,00 μζτρων ζμπροςκεν (επί του κυρίου
χϊρου διζλευςθσ) του κακιςτικοφ.
46) Οι μιςκωτζσ των χϊρων κα πρζπει να διευκολφνουν τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ πραςίνου που
εκτελοφνται από το αρμόδιο Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ και Ρράςινου.
47) Για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ χριςθσ, θ Αςτυνομικι Αρχι γνωματεφει, αν υφίςτανται λόγοι αςφάλειασ
τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν ι τροχοφόρων, που επιβάλλουν τθ μθ χοριγθςθ τθσ αιτουμζνθσ αδείασ. Αν
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία δεκαπζντε θμερϊν, που τίκεται όταν πρόκειται για Αςτυνομικι Αρχι,
θ άδεια χορθγείται και χωρίσ τθ γνωμάτευςι τθσ (άρκρο 13 παρ. 6 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπωσ
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 16 παρ. 4 του Ν.3254/04).
Χορθγθκείςα άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά από τον Διμο εντόσ δεκαθμζρου από τθσ ζγγραφθ
ειδοποίθςθ του από τθν Αςτυνομικι Αρχι, ότι ςυντρζχουν λόγοι αςφαλείασ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν ι
οχθμάτων.
48) Η Επιτροπι Οριοκζτθςθσ Παραχωροφμενων Κοινοχριςτων Χϊρων ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ
Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν κα οριοκετεί επί εδάφουσ με κατάλλθλθ διαγράμμιςθ τον παραχωροφμενο
χϊρο, ϊςτε να είναι πιο εφκολοσ ο ζλεγχοσ τιρθςθσ τθσ παραχϊρθςθσ από το Σμιμα Ελζγχου
τάκμευςθσ & Ελζγχου Κοινοχριςτων Χϊρων του Διμου.
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5 Άρκρο 5: Τεχνικζσ και λειτουργικζσ προχποκζςεισ παραχϊρθςθσ - χριςθσ
τμιματοσ κοινόχρθςτου χϊρου για ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων και
ςυναφϊν λειτουργικϊν – διακοςμθτικϊν ςτοιχείων
Κοινόχρθςτοσ χϊροσ του Διμου Χανίων για τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων παραχωρείται ςε
καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, μόνο ςτθν πρόςοψθ τουσ ι ςτθν προβολι αυτϊν ςε
περίπτωςθ πλατείασ για τθν οποία δεν υπάρχει εγκεκριμζνθ μελζτθ. Διευκρινίηεται ότι δεν επιτρζπεται
θ παραχϊρθςθ τθσ χριςεωσ ςυνεχόμενου κοινοχριςτου χϊρου, κατ' επζκταςθ αυτοφ που βρίςκεται ςτθν
πρόςοψθ ι τθν προβολι του καταςτιματοσ. Θ παραχϊρθςθ τθσ χριςεωσ κοινόχρθςτου χϊρου
επιτρζπεται μόνο ςτθν πρόςοψθ ι τθν προβολι (ςε περίπτωςθ πλατείασ) του κφριου εςωτερικοφ χϊρου
του καταςτιματοσ και όχι ςτθν πρόςοψθ ι προβολι τυχόν παρακείμενου ι ςυνεχόμενου μιςκωμζνου ι
ιδιόκτθτου ακαλφπτου ι κτιρίου που δεν αποτελεί κφριο χϊρο του καταςτιματοσ υγειονομικοφ
ενδιαφζροντοσ.
Μόνο ςτθν περίπτωςθ φπαρξθσ ομόρου καταςτιματοσ, και μόνο για ζνα όμορο κατάςτθμα, είναι δυνατι
θ παραχϊρθςθ ςτο κατάςτθμα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ κοινοχριςτου χϊρου που αντιςτοιχεί ςτθν
πρόςοψθ του ομόρου καταςτιματοσ, για χριςθ κατά τισ ϊρεσ μθ λειτουργίασ του, με τθν προχπόκεςθ
αφενόσ φπαρξθσ ζγγραφθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ του ιδιοκτιτθ και του μιςκωτι του καταςτιματοσ και
αφετζρου φπαρξθσ υπολειπόμενου ποςοςτοφ μζχρι τθν κάλυψθ του 30% του ςυνολικοφ μικουσ των
προςόψεων των κτιρίων τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλευράσ του δρόμου ι πεηοδρόμου. Στθν περίπτωςθ που ενϊ
ζχει καλυφκεί το 30% ςε ζνα δρόμο ι πεηόδρομο, κατατεκεί αίτθςθ από νεοϊδρυόμενο κατάςτθμα
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ για παραχϊρθςθ κοινοχριςτου χϊρου ςτθν πρόςοψι του, κα ανακαλείται θ
τυχόν χορθγθκείςα παραχϊρθςθ ζμπροςκεν ομόρου καταςτιματοσ, προκειμζνου να παραχωρθκεί χϊροσ
ςτο νεοϊδρυόμενο κατάςτθμα.
Ρροκειμζνου να παραχωρθκεί κοινόχρθςτοσ χϊροσ του Διμου Χανίων για ανάπτυξθ
τραπεηοκακιςμάτων πρζπει κατ’ ελάχιςτον να εξαςφαλίηονται για κάκε κατθγορία κοινόχρθςτου
χϊρου τα ακόλουκα:

5.1 Ρεηοδρόμια
5.1.1 Θ παραχωροφμενθ για τραπεηοκακίςματα και ςυναφι ςτοιχεία επιφάνεια, πρζπει να αφινει
ελεφκερο πλάτοσ του πεηοδρομίου, ίςο ι μεγαλφτερο του ενόσ μζτρου και πενιντα εκατοςτϊν
(1,50μ.) για όδευςθ των πεηϊν, αφαιροφμενθσ τθσ φφτευςθσ (δενδροςτοιχία, παρτζρι κλπ.) και
τυχόν άλλων ςτακερϊν ςτοιχείων αςτικοφ εξοπλιςμοφ. Ελάχιςτο πλάτοσ πεηοδρομίου ςτο οποίο
μπορεί να παραχωρθκεί Κ.Χ. είναι τα 3,00μ.
5.1.2 Το ελάχιςτο πλάτοσ του παραχωρουμζνου τμιματοσ δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενόσ
μζτρου και είκοςι εκατοςτϊν (1,20μ.)
5.1.3 Ο παραχωροφμενοσ χϊροσ οριοκετείται ςε επαφι με τθν ρυμοτομικι-οικοδομικι γραμμι. Σε
περίπτωςθ που είναι αδφνατο ι προβλζπεται ςε εγκεκριμζνο ςυνολικό ςχεδιαςμό, θ παραχϊρθςθ
Κ.Χ. μπορεί να γίνει ςε απόςταςθ ζωσ τριάντα (30) εκατοςτϊν από το κράςπεδο και εφόςον
αφενόσ δεν τίκεται κζμα αςφαλείασ(κατόπιν ζγκριςθσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ) αφετζρου
εξαςφαλίηεται ελεφκερο πλάτοσ του πεηοδρομίου, ίςο ι μεγαλφτερο του ενόσ μζτρου και
πενιντα εκατοςτϊν (1,50μ.) για όδευςθ των πεηϊν, αφαιροφμενθσ τθσ φφτευςθσ
(δενδροςτοιχία, παρτζρι κλπ.) και τυχόν άλλων ςτακερϊν ςτοιχείων εξοπλιςμοφ.
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5.1.4 Σε καμία περίπτωςθ το πλάτοσ του παραχωροφμενου χϊρου δεν μπορεί να ξεπεράςει το 40% του
πλάτουσ του πεηοδρομίου.

5.2 Ρεηόδρομοι χωρίσ δυνατότθτα πρόςβαςθσ οχιματοσ λόγω κλίςθσ, μορφολογίασ,
κυμαινόμενου πλάτουσ κτλ
5.2.1 Θ παραχωροφμενθ για τραπεηοκακίςματα επιφάνεια πρζπει να αφινει ελεφκερο πλάτοσ του
πεηόδρομου, ίςο ι μεγαλφτερο του ενόσ μζτρου και πενιντα εκατοςτϊν (1,50μ.) για όδευςθ των
πεηϊν, πζραν τθσ φφτευςθσ (δενδροςτοιχία, παρτζρι κλπ.) και τυχόν άλλων ςτακερϊν ςτοιχείων
αςτικοφ εξοπλιςμοφ.
5.2.2 Το ελάχιςτο πλάτοσ του παραχωρουμζνου τμιματοσ δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενόσ
μζτρου και είκοςι εκατοςτϊν (1,20μ.). Ειδικά εντόσ των ορίων τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ για τουσ
πεηόδρομουσ Δωροκζου Επιςκόπου, Αγ. Δζκα, Ειςοδίων και Ηαμπελίου, οι οποίοι δεν ζχουν
δυνατότθτα πρόςβαςθσ οχιματοσ και ςτουσ οποίουσ ζχει επιλεγεί να παραχωρείται χϊροσ για
τραπεηοκακίςματα, προκειμζνου να διατθρθκεί θ γραφικότθτα και ο χαρακτιρασ τουσ το ελάχιςτο
πλάτοσ του παραχωρουμζνου τμιματοσ δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενόσ μζτρου (1,00μ.),
εφόςον τθροφνται όλεσ οι άλλεσ απαιτιςεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ, όπωσ εμφαίνεται ςτο
ςυνθμμζνο ςτον παρόντα Κανονιςμό χάρτθ τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ.
5.2.3 Ο παραχωροφμενοσ χϊροσ οριοκετείται ςε επαφι με τθν ρυμοτομικι-οικοδομικι γραμμι ι τθν
διαμορφωμζνθ όψθ των κτιρίων. Σε περίπτωςθ που είναι αδφνατο ι προβλζπεται ςε εγκεκριμζνο
ςυνολικό ςχεδιαςμό, θ παραχϊρθςθ Κ.Χ. μπορεί να γίνει ςε απόςταςθ από τθν όψθ ι Ο..Γ.
5.2.4 Οι διαςταυρϊςεισ με οδοφσ ι πεηοδρόμουσ πρζπει να παραμζνουν ελεφκερεσ.

5.3 Ρεηόδρομοι ςτουσ οποίουσ επιτρζπεται θ διζλευςθ οχθμάτων εκτάκτου ανάγκθσ και
τροφοδοςίασ
5.3.1 Θ παραχωροφμενθ για τραπεηοκακίςματα και ςυναφι ςτοιχεία επιφάνεια, δεν μπορεί να
υπερβαίνει το πενιντα τοισ εκατό (50%) του πλάτουσ του πεηόδρομου και π ρ ζ π ε ι να αφινει
ελεφκερθ, κακ’ όλο το μικοσ του τθν ηϊνθ των τριϊν τουλάχιςτον μζτρων (3,00μ.), θ οποία
από το ςχεδιαςμό του πεηόδρομου προορίηεται για τθν διζλευςθ πεηϊν και τθν εξυπθρζτθςθ
οχθμάτων εκτάκτου ανάγκθσ (πυροςβεςτικά, αςκενοφόρα, οχιματα μεταφοράσ ατόμων με
αναπθρία κλπ.), τθν τροφοδοςία και τθν πρόςβαςθ ςε νόμιμουσ ιδιωτικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ
παρόδιων κτιρίων κλπ.
5.3.2 Το ελάχιςτο πλάτοσ του παραχωρουμζνου τμιματοσ δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενόσ
μζτρου και ε ί κ ο ς ι εκατοςτϊν (1,20μ.).
5.3.3 Ο παραχωροφμενοσ χϊροσ οριοκετείται ςε επαφι με τθν ρυμοτομικι-οικοδομικι γραμμι ι τθν
διαμορφωμζνθ όψθ των κτιρίων. Σε περίπτωςθ που είναι αδφνατο ι προβλζπεται ςε εγκεκριμζνο
ςυνολικό ςχεδιαςμό, θ παραχϊρθςθ Κ.Χ. μπορεί να γίνει ςε απόςταςθ από τθν όψθ ι Ο..Γ.

5.4 Ρλατείεσ
5.4.1 Στισ πλατείεσ επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων ςτισ κζςεισ και τθν ζκταςθ που
ορίηεται από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ διαμόρφωςθσ θ οποία ζχει εκπονθκεί λαμβάνοντασ υπόψθ
τα ειδικά κριτιρια τθσ εκάςτοτε πλατείασ (τοπικά, τουριςτικά, κυκλοφοριακά, πραςίνου) ςφμφωνα
με τθν κείμενθ Νομοκεςία (Ν. 1080/80, άρκρο 3, παρ. 4, 5). Σε περίπτωςθ που ςτθ ςχετικι μελζτθ
δεν ζχει προβλεφκεί θ τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων ι δεν ζχει εγκρικεί μελζτθ, εφαρμόηεται θ
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παροφςα κανονιςτικι απόφαςθ. Αναλυτικά, ςτα καταςτιματα που προβάλλονται ςε αυτζσ, ςτθν
περίπτωςθ που δεν υπάρχει εγκεκριμζνθ μελζτθ, παραχωρείται θ χριςθ ποςοςτοφ 70% του χϊρου
που αντιςτοιχεί ςτθ προβολι του επί τθσ πλατείασ, το δε υπόλοιπο 30% παραχωρείται ςτουσ
ίδιουσ εκμεταλλευτζσ εφόςον μετά από ειςιγθςθ του Συμβουλίου τθσ αρμόδιασ Δθμοτικισ ι
Τοπικισ Κοινότθτασ και ςτθ ςυνζχεια απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ, το Δθμοτικό
Συμβοφλιο με απόφαςι του κρίνει ότι δεν παρακωλφεται ουςιωδϊσ θ ελεφκερθ κίνθςθ πεηϊν.
Στθν περίπτωςθ που ο παραχωροφμενοσ χϊροσ βρίςκεται ςτθν προβολι του καταςτιματοσ ςτθν
πλατεία, το μικοσ του είναι αυτό που προκφπτει μεταξφ των κάκετων προβολϊν των δφο άκρων
τθσ πρόςοψθσ του καταςτιματοσ.
5.4.2 Θ παραχωροφμενθ για τραπεηοκακίςματα και ςυναφι ςτοιχεία επιφάνεια πρζπει να μθν
υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ επιφάνειασ θ οποία είναι διαμορφωμζνθ για
κίνθςθ και ςτάςθ πεηϊν, περιλαμβανομζνων και των πεηοδρομίων ςε ςυνζχεια πλατείασ. Θ
παραχϊρθςθ κα γίνεται με τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ελεφκερθ ηϊνθ όδευςθσ πεηϊν τόςο
περιμετρικά τθσ πλατείασ όςο και ςε ςυνζχεια του δικτφου των πεηοδρομίων.
5.4.3 Δεν επιτρζπεται ςε καμία περίπτωςθ θ ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων ςε χϊρουσ πραςίνου που
υπάρχουν ςε πλατεία.
5.4.4 Για τα ζναντι πεηοδρόμια ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 5.1.
5.4.5 Για πεηόδρομουσ ςε ςυνζχεια - επαφι με πλατεία, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 5.2 ι 5.3.

5.5

Χϊροι Ρράςινου-Ράρκα-Άλςθ

5.5.1 Δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ τμιματοσ κοινόχρθςτου χϊρου ςε χϊρουσ πραςίνου, πάρκων και
αλςϊν όπωσ αυτοί ορίηονται με τα ιςχφοντα υμοτομικά Σχζδια Ρόλθσ ι τθν διαμορφωμζνθ
κατάςταςθ ςιμερα. Στθν περίπτωςθ που ςε χϊρο πραςίνου, πάρκου ι άλςουσ προβλζπεται
κατόπιν ςυνολικοφ ςχεδιαςμοφ του χϊρου ςφμφωνα με τθν κείμενθ Ρολεοδομικι νομοκεςία
(Άρκρο 20, ν. 4067.2012) θ καταςκευι και λειτουργία δθμοτικοφ αναψυκτθρίου ι θ τοποκζτθςθ
κινθτισ καντίνασ, τότε μετά από Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου με ςφμφωνθ γνϊμθ του
Συμβουλίου τθσ Δθμοτικισ ι Τοπικισ Κοινότθτασ και τθσ Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ, επιτρζπεται θ
παραχϊρθςθ τμιματοσ κοινόχρθςτου χϊρου και ςε ποςοςτό ζωσ το 15% τθσ ςυνολικισ
επιφάνειασ θ οποία είναι διαμορφωμζνθ για τθν κίνθςθ και ςτάςθ πεηϊν, για τθν ανάπτυξθ
τραπεηοκακιςμάτων που εξυπθρετοφν τθ λειτουργία του δθμοτικοφ αναψυκτθρίου ι καντίνασ,
περιλαμβανομζνων και των πεηοδρομίων ςε ςυνζχεια του χϊρου πραςίνου, πάρκου και άλςουσ.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι ο χϊροσ πραςίνου, πάρκου ι άλςουσ να είναι μεγαλφτεροσ του
ενόσ (1) ςτρζμματοσ.
5.5.2 Για τα ζναντι πεηοδρόμια ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 5.1.
5.5.3 Για πεηόδρομουσ ςε ςυνζχεια - επαφι με χϊρο πραςίνου, πάρκου και άλςουσ ιςχφουν τα
αναφερόμενα ςτθν παρ. 5.2 ι 5.3.

5.6

Στοζσ ( ςφμφωνα με το ιςχφον υμοτομικό Σχζδιο)

5.6.1 Θ ελεφκερθ ηϊνθ εντόσ τθσ ςτοάσ πρζπει να είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ του ενόσ μζτρου και
πενιντα εκατοςτϊν (1,50μ.), ανάλογα με το πλάτοσ αυτισ.
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5.6.2 Το ελάχιςτο πλάτοσ του παραχωρουμζνου τμιματοσ δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 1,20
μζτρων.

5.7

Γενικά

5.7.1 Εφόςον θ παραχωροφμενθ επιφάνεια ςε κατάςτθμα Υ.Ε. εμπίπτει ςε δφο διαφορετικζσ
κατθγορίεσ κοινόχρθςτου χϊρου (π.χ. πεηόδρομοσ και πεηοδρόμιο), για κάκε επιμζρουσ τμιμα
ιςχφουν αντίςτοιχα τα οριηόμενα για κάκε κατθγορία.
5.7.2 Θ παραχωροφμενθ επιφάνεια κοινόχρθςτου χϊρου, περιλαμβάνει το ςφνολο των λειτουργικϊν
και μορφολογικϊν ςτοιχείων, τα οποία κατά περίπτωςθ επιτρζπονται, κακϊσ και τουσ μεταξφ
τουσ διαδρόμουσ
5.7.3 Ανεξάρτθτα των προαναφερόμενων, εφόςον o κοινόχρθςτοσ χϊροσ εμπίπτει ςε περιοχι για τθν
οποία ιςχφουν ειδικοί όροι και περιοριςμοί, υπεριςχφουν οι ειδικοί όροι και περιοριςμοί, ςτο
βακμό που αυτοί αφοροφν και ςτον κοινόχρθςτο χϊρο.
5.7.4 Δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ τμιματοσ κοινόχρθςτου χϊρου ςε όλο το μικοσ κεντρικϊν οδϊν
και από τισ δφο πλευρζσ τουσ ςτισ παρακάτω Δθμοτικζσ και Τοπικζσ Κοινότθτεσ:


Δθμοτικι Κοινότθτα Χανίων: ςτισ οδοφσ Α. Ραπανδρζου, Κυδωνίασ, Ελ. Βενιηζλου, Θρϊων
Ρολυτεχνείου, Χατηθμιχάλθ Γιάνναρθ, Σκαλίδθ, Στρ. Τηανακάκθ, Αποκορϊνου, Ρειραιϊσ, Νεάρχου,
ςτθν πλατεία Σοφοκλι Βενιηζλου, κακϊσ και ςτουσ δρόμουσ ςτουσ οποίουσ ςφμφωνα με το
ςυνθμμζνο ςτον παρόντα Κανονιςμό χάρτθ τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ
κοινοχριςτου χϊρου.



Δθμοτικι Κοινότθτα Σοφδασ: Λεωφόροσ Ροςειδϊνοσ.



Δθμοτικι Κοινότθτα Βαμβακόπουλου: Λεωφόροσ Καηαντηάκθ.



Τοπικι Κοινότθτα Θερίςου: Οδόσ Ελ. Βενιηζλου.



Κατά μικοσ τθσ Ραλαιάσ Εκνικισ Οδοφ Χανιά-Γαλατάσ-Κολυμπάρι ςτο τμιμα που διζρχεται από τισ
Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ Δαράτςου, Γαλατά, Σταλοφ και Αγ. Μαρίνασ.

5.7.5 Δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ τμιματοσ κοινόχρθςτου χϊρου ςε όλο το μικοσ του πρωτεφοντοσ,
δευτερεφοντοσ και τριτεφοντοσ εκνικοφ δικτφου και ςτισ χαρακτθριςμζνεσ ωσ επαρχιακζσ οδοφσ.
5.7.6 Εντόσ τθσ Παλιάσ Πόλθσ των Χανίων δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ τμθμάτων κοινόχρθςτου
χϊρου ςε δρόμουσ, πεηοδρόμουσ και πλατείεσ πζραν αυτϊν που ορίηονται από τον ςυνθμμζνο
ςτο παρόντα κανονιςμό χάρτθ. Σο αυτό κα ιςχφει και για άλλεσ περιοχζσ του Διμου Χανίων
μετά τθ ςφνταξθ αντίςτοιχων χαρτϊν για αυτζσ.
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6 Άρκρο 6: Κίνθςθ οχθμάτων ςε πεηόδρομουσ και πλατείεσ


Δεν επιτρζπεται θ κίνθςθ και θ ςτάκμευςθ κάκε είδουσ οχθμάτων, και μοτοποδθλάτων ςε
πεηόδρομουσ και πλατείεσ.



Επιτρζπεται κατ’ εξαίρεςθ θ διζλευςθ των ποδθλάτων και των θλεκτρικϊν πατινιϊν, θ ταχφτθτα
κίνθςθσ των οποίων δεν κα υπερβαίνει τθ ταχφτθτα κίνθςθσ των πεηϊν. Τα ποδιλατα μποροφν να
ςτακμεφουν μόνο εφόςον υπάρχουν προκακοριςμζνοι αντίςτοιχοι χϊροι ςτάκμευςθσ.



Επιτρζπεται κατ’ εξαίρεςθ, όλο το 24ωρο, ςτουσ πεηόδρομουσ και ςτισ πλατείεσ θ κίνθςθ οχθμάτων
παροχισ πρϊτων βοθκειϊν που μεταφζρουν αςκενείσ, νεκροφόρων, απορριμματοφόρων και
λοιπϊν υπθρεςιακϊν οχθμάτων του Διμου, αυτοκινιτων τθσ Αςτυνομίασ και τθσ Ρυροςβεςτικισ
Υπθρεςίασ, κακϊσ και των οχθμάτων των Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ (ΔΕΘ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΧ) για
τθν αντιμετϊπιςθ περιπτϊςεων επείγουςασ ανάγκθσ.



Θ κίνθςθ των επιτρεπομζνων οχθμάτων και θ περιοριςμζνθ ςτάκμευςι τουσ γίνεται βάςει των
παρακάτω όρων και περιοριςμϊν:
 Θ ταχφτθτα τουσ δεν κα υπερβαίνει τθν ταχφτθτα κίνθςθσ των πεηϊν, οι οποίοι ζχουν
πάντα προτεραιότθτα, εκτόσ των περιπτϊςεων μεταφοράσ αςκενϊν και κίνθςθσ οχθμάτων
Ρυροςβεςτικισ και Αςτυνομίασ.
 Απαγορεφεται θ οπιςκοπορία οχθμάτων και θ επιτόπια ςτροφι, εκτόσ αν αυτι γίνεται με τθν
κακοδιγθςθ πεηοφ.
 Ο χρόνοσ ςτάκμευςθσ για τροφοδοςία κα περιορίηεται ςτον απολφτωσ απαραίτθτο για τθν
φορτοεκφόρτωςθ και με τον όρο ότι δε κα παρεμποδίηεται θ διζλευςθ των πεηϊν.
 Θ κίνθςθ των οχθμάτων Ι.Χ. ι Δ.Χ. μικτοφ βάρουσ ζωσ εφτά (7) τόνουσ ςε όλουσ τουσ
πεηόδρομουσ του Διμου Χανίων για ανεφοδιαςμό των καταςτθμάτων–κατοικιϊν,
φορτοεκφόρτωςθ κλπ. κα επιτρζπεται ςφμφωνα με ξεχωριςτι ειδικι απόφαςθ που κα
εκδίδεται.



Επίςθσ, επιτρζπεται όλο το 24ωρο, με ειδικι άδεια ενόσ ζτουσ θ κίνθςθ επιβατικϊν αυτοκινιτων
μεταφοράσ αναπιρων και υπερθλίκων (μθ δυνάμενοι μετακίνθςθσ).



Κάκε κάτοχοσ οχιματοσ υποχρεοφται ςε αποηθμίωςθ του Διμου βάςει του προχπολογιςμοφ
τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ (κεωρθμζνου από τον Διμαρχο) για ηθμιζσ, που ενδεχομζνωσ κα
προκλθκοφν από τθν κυκλοφορία και τθ ςτάκμευςι του οχιματοσ εντόσ πεηόδρομων και πλατειϊν.



Απαγορεφεται θ ςτάκμευςθ αυτοκινιτων, δίκυκλων (ποδθλάτων και μοτοποδθλάτων) επί των
πεηόδρομων και πλατειϊν (πλθν των περιπτϊςεων που ζχει προβλεφκεί κατόπιν μελζτθσ
ςυγκεκριμζνοσ και οριοκετθμζνοσ χϊροσ ςτάκμευςθσ ).



Προςπζλαςθ (είςοδοσ–ζξοδοσ) οχθμάτων ςε ιδιωτικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ.
Σε κάκε κτίριο που υφίςταται ιδιωτικόσ χϊροσ ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων, ςε πυλωτζσ, υπαίκριουσακάλυπτουσ ι ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ οικοδομϊν, θ πρόςβαςθ ς’ αυτόν πρζπει να επιτυγχάνεται με
είςοδο – ζξοδο πλάτουσ τουλάχιςτον 2,25μ. Το άκροιςμα των ανοιγμάτων ειςόδων – εξόδων των
χϊρων ςτάκμευςθσ ςε κάκε πρόςωπο του οικοπζδου, δε μπορεί να υπερβαίνει το ιμιςυ του μικουσ
του προςϊπου, το οποίο πάντωσ δφναται να φκάνει τα 6,0μ εάν το προκφπτον άκροιςμα είναι
μικρότερο από τον αρικμό αυτόν. Στθν περίπτωςθ που υπάρχει οικοδομικι άδεια του κτιρίου και ς'
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αυτιν προβλζπονται χϊροι ςτάκμευςθσ, για τθν είςοδο-ζξοδο οχθμάτων ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν
οικοδομικι άδεια.


Για κάκε οικοδομι επιτρζπεται θ χριςθ μζχρι δφο τμθμάτων πεηοδρομίου ανά πρόςωπο για τθν
είςοδο και ζξοδο οχθμάτων ςε ιδιωτικό χϊρο ςτάκμευςθσ, των οποίων το πλάτοσ δε κα υπερβαίνει
τα 3,0μ. Οι προςβάςεισ κα τοποκετοφνται ςε κζςεισ όπου δεν υπάρχουν δζνδρα επί του
πεηοδρομίου. Κατ’ εξαίρεςθ είναι δυνατι θ χριςθ επιπλζον τμθμάτων του πεηοδρομίου, κατά
περίπτωςθ, εφόςον θ ανάγκθ τεκμαίρεται από τθν Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ, λαμβάνοντασ υπόψθ:



Τθν εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και τθ διατιρθςθ επαρκοφσ ελεφκερου χϊρου
πεηοδρομίων για τθν κίνθςθ των πεηϊν



Το μζγεκοσ του οικοπζδου και των κτιρίων



Τον αρικμό των εξυπθρετοφμενων κατοικιϊν (μζχρι μία κζςθ ςτάκμευςθσ ανά κατοικία) και



Τον αρικμό των κζςεων ςτάκμευςθσ που δεςμεφονται εντόσ του οικοπζδου ςφμφωνα με τθν άδεια
δόμθςθσ



Σε περίπτωςθ φπαρξθσ διαμορφωμζνου πεηοδρομίου κατά μικοσ του χϊρου ειςόδου – εξόδου, κα
χορθγείται ςτον ενδιαφερόμενο, μετά από αίτθςθ, άδεια εργαςιϊν υποβιβαςμοφ τθσ ςτάκμθσ του
κραςπζδου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αντίςτοιχο άρκρο του παρόντοσ.



Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να τοποκετιςουν, με δικι τουσ δαπάνθ, κατάλλθλθ πινακίδα ςιμανςθσ
για τθν υπόδειξθ τθσ ειςόδου – εξόδου οχθμάτων (πινακίδα P-40 του ΚΟΚ) και να επιςθμάνουν ςτο
οδόςτρωμα με κίτρινο χρϊμα και τεκλαςμζνθ γραμμι με γωνία 45ο (ηιγκ – ηακ) τθ κζςθ ι τισ κζςεισ
ειςόδου – εξόδου.



Απαγορεφεται ρθτά θ τοποκζτθςθ ςτακερϊν ι κινθτϊν εμποδίων (αλυςίδεσ, κολωνάκια, κ.λ.π.) επί
του οδοςτρϊματοσ ι του πεηοδρομίου, ςφμφωνα με το άρκρο 48 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α).



Σε περίπτωςθ διαμόρφωςθσ πεηοδρομίου με αυκαίρετθ υποβάκμιςθ κραςπζδου χωρίσ τθν
απαιτοφμενθ άδεια, ο Διμοσ Χανίων επιφυλάςςεται να λάβει κάκε νόμιμο μζτρο. Συγκεκριμζνα κα
παρζχεται τρίμθνθ προκεςμία για τθν υποβολι αίτθςθσ ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ άδειασ και ςε
περίπτωςθ που παρζλκει άπρακτο το εν λόγω διάςτθμα ο Διμοσ κα επιβάλλει πρόςτιμο 25€/m2
πεηοδρομίου που ζχει υποςτεί επζμβαςθ, κακϊσ κα καταλογίηει και το κόςτοσ επαναφοράσ ςτθν
προθγοφμενθ κατάςταςθ.



Σε περίπτωςθ αυκαίρετθσ ράμπασ ςτο ρείκρο του οδοςτρϊματοσ, κα αποςτζλλεται ζγγραφθ διαταγι
για αποξιλωςθ των αυκαίρετων καταςκευϊν εντόσ 30 θμερϊν. Σε περίπτωςθ ζλευςθσ άπρακτου του
εν λόγω διαςτιματοσ, κα γίνεται αποξιλωςθ από ςυνεργεία του Διμου και κα καταλογίηεται θ
δαπάνθ ςτον ιδιοκτιτθ.



Απαγορεφεται θ χριςθ (διζλευςθ – ςτάςθ) όλων των αυτοκινιτων, μθχανοκίνθτων δικφκλων ςε όλθ
τθν ζκταςθ των πεηοδρόμων (πλθν των κακοριςμζνων ωρϊν τροφοδοςίασ καταςτθμάτων) εκτόσ από
αυτά που εξυπθρετοφν ΑΜΕΑ. Επιτρζπεται θ χριςθ ποδθλάτου και θλεκτρικοφ πατινιοφ με τθν
προχπόκεςθ ότι θ ταχφτθτα δε κα υπερβαίνει τθν ταχφτθτα των 15Km/h.



Απαγορεφεται θ κίνθςθ οχθμάτων ςτουσ πεηόδρομουσ, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ
ζχει εκδοκεί ειδικι άδεια ι πρόκειται για οχιματα ζκτακτθσ ανάγκθσ (οχιματα πυροςβεςτικισ,
αςτυνομίασ, αςκενοφόρα κ.λ.π.) ι υπθρεςιακά αυτοκίνθτα του Διμου για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν.
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Θ τροφοδοςία των παρόδιων ςε πεηοδρόμουσ καταςτθμάτων κα γίνεται υπό όρουσ που κα
κακορίηονται για κάκε πεηόδρομο ξεχωριςτά με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.



Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία εκλείψουν οι προχποκζςεισ, με βάςθ τισ οποίεσ χορθγικθκε θ άδεια, ο
Διμοσ τθν ανακαλεί και αν ζχουν πραγματοποιθκεί εργαςίεσ ςτο πεηοδρόμιο (υποβάκμιςθ
κραςπζδου, κεκλιμζνο πεηοδρόμιο), αυτό αποκακίςταται με μζριμνα και δαπάνθ του ιδιοκτιτθ.
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7 Άρκρο 7: Εξοπλιςμόσ χϊρων ανάπτυξθσ τραπεηοκακιςμάτων και ςυναφϊν
λειτουργικϊν, διακοςμθτικϊν ςτοιχείων
7.1 Γενικά
7.1.1 Τα αναφερόμενα ςτθ ςυνζχεια λε ι τ ο υρ γ ι κ ά κ α ι δ ι α κ ο ς μ θ τ ι κ ά ςτοιχεία εξοπλιςμοφ είναι
το ςφνολο όςων είναι δυνατόν να εγκρικεί θ τοποκζτθςι τουσ και όχι αυτά που υποχρεωτικά
τοποκετοφνται ςε κάκε περίπτωςθ. Οποιοδιποτε λειτουργικό ι διακοςμθτικό ςτοιχείο ςτον
παραχωροφμενο κοινόχρθςτο χϊρο πλθν των αναφερομζνων ςτθ ςυνζχεια του άρκρου
απαγορεφεται.
7.1.2 Θ άδεια για ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων δεν ςυνεπάγεται τθν ζγκριςθ τοποκζτθςθσ και
λοιπϊν λειτουργικϊν, διακοςμθτικϊν ςτοιχείων.
7.1.3 Με τθν υποβαλλόμενθ αίτθςθ για χοριγθςθ άδειασ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου για ανάπτυξθ
τραπεηοκακιςμάτων ι για ζγκριςθ τοποκζτθςθσ λοιπϊν λειτουργικϊν, διακοςμθτικϊν
ςτοιχείων (παρ. 7.2 ζωσ και 7.8 τθσ παροφςασ Κανονιςτικισ Απόφαςθσ) ςυνυποβάλλεται
Τ πεφκυνθ Δ ιλωςθ του ιδιοκτιτθ τθσ Ε πιχείρθςθσ Υγειονομικοφ Ενδιαφζροντοσ με τθν οποία
αυτόσ παρζχει ςτο Διμο Χανίων « ανζκκλθτθ εντολι και εξουςιοδότθςθ, όπωσ ο Διμοσ
Χανίων, δια των αρμοδίων οργάνων του, ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ διαπιςτϊνεται
αυκαίρετθ κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου είτε με ςτακερζσ καταςκευζσ είτε με κινθτά
αντικείμενα, να τα κακαιρεί και να τα απομακρφνει με ςυνεργεία ευκφνθσ του Διμου». Θ
προκφπτουςα δαπάνθ επιβάλλεται εισ βάροσ του ιδιοκτιτθ τθσ επιχείρθςθσ ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ Κ.Ε.Δ.Ε.
7.1.4 Θ άδεια τοποκζτθςθσ διακοςμθτικϊν ι λειτουργικϊν ςτοιχείων, ςυναφϊν με τα
τραπεηοκακίςματα, χορθγείται από τθν αρμόδια Υ πθρεςία του Διμου Χανίων (Οικονομικι
Υπθρεςία), πάντα μετά από ζγκριςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και του Τμιματοσ
Ρεριβάλλοντοσ και Ρράςινο εφόςον υπάρχουν χϊροι πραςίνου.
7.1.5 Σε περιοχζσ ι ηϊνεσ οικοδομικϊν τετραγϊνων, ςτισ οποίεσ υπάρχουν πολλζσ επιχειριςεισ μιςκωτζσ κοινόχρθςτων χϊρων- τα λειτουργικά και διακοςμθτικά ςτοιχεία του παρόντοσ άρκρου
κα αντιμετωπίηονται ενιαία ωσ προσ τα μορφολογικά ςτοιχεία τουσ, το μζγεκόσ τουσ, τα υλικά
καταςκευισ και τθν αρμονικι ζνταξι τουσ ςτο χϊρο, κατόπιν ςφνταξθσ ςυνολικισ μελζτθσ θ οποία
είτε ςυντάςςεται είτε εγκρίνεται και κεωρείται από τθν αρμόδια Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του
Διμου και του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ και Ρραςίνου εφόςον υπάρχουν χϊροι πραςίνου και
μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ των αρμοδίων ςχετικϊν Οργάνων εφόςον απαιτείται.
7.1.6 Σε κάκε περίπτωςθ, αρμόδια Υπθρεςία για τον ζλεγχο όςων περιγράφονται ςτο παρόν άρκρο
είναι θ Ελλθνικι Αςτυνομία (ΕΛ.ΑΣ) και το Τμιμα Ελεγχόμενθσ Στάκμευςθσ & Ελζγχου
Κοινοχριςτων Χϊρων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, θ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν ,θ Δ/νςθ
Ρραςίνου και θ Δ/νςθ Υπθρεςίασ Δόμθςθσ του Διμου Χανίων.
7.1.7 Θ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν ι θ Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ, Ρραςίνου και Κακαριότθτασ δφνανται με
ζγγραφο προσ τθν αρμόδια Υπθρεςία να υποδείξουν αυκαιρεςίεσ.
7.1.8 Εντόσ των ορίων τθσ Παλιάσ Πόλθσ Χανίων αλλά και επί λοιπϊν αξιόλογων Οικιςτικϊν υνόλων
και μεμονωμζνων Μνθμείων ςε λοιπά ςθμεία του Διμου Χανίων, θ τοποκζτθςθ ςτοιχείων
εξοπλιςμοφ (παρ. 7.2 ζωσ και 7.8 τθσ παροφςασ Κ ανονιςτικισ Α πόφαςθσ) απαιτεί επιπλζον
τθν ζγκριςθ τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων Χανίων .
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7.1.9 Δεν επιτρζπεται θ χριςθ τραπεηοκακιςμάτων, ομπρελϊν και λοιπϊν λειτουργικϊν –
διακοςμθτικϊν ςτοιχείων που φζρουν επιγραφζσ ι διαφθμίςεισ. Επιςθμαίνεται ότι οι όροι και
προδιαγραφζσ για τοποκζτθςθ επιγραφϊν και διαφθμίςεων ορίηονται ςτο ν.2946/2001 και τισ
ςχετικζσ Αποφάςεισ 38110/02 και 52138/03.

7.2 Τραπεηοκακίςματα
7.2.1 Τα τραπζηια και κακίςματα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από καλισ ποιότθτασ υλικά,
κατάλλθλα για υπαίκριο χϊρο. Θ ςυντιρθςθ των τραπεηοκακιςμάτων και θ αντικατάςταςι τουσ
ςε περίπτωςθ φκοράσ αποτελεί υποχρζωςθ του καταςτιματοσ Υ.Ε.
7.2.2 Θ αιςκθτικι, το μζγεκοσ και τα υλικά των τραπεηοκακιςμάτων πρζπει να εναρμονίηονται με τον
κοινόχρθςτο χϊρο και δεν επιτρζπεται αυτά να λειτουργοφν ωσ διαχωριςτικά (π.χ.
κακίςματα πολλϊν κζςεων με πολφ υψθλι πλάτθ) ι ωσ μζςα ςκίαςθσ (π.χ. ενςωματωμζνθ
τζντα).
7.2.3 Δεν επιτρζπεται θ ςτερζωςθ με ςτακερό τρόπο των τραπεηιϊν και κακιςμάτων ςτο δάπεδο ι ςε
ςτοιχεία του κοινόχρθςτου χϊρου, οφτε θ καταςκευι ςτακερϊν τραπεηιϊν και κακιςμάτων.
Θ αςφάλιςθ των τραπεηοκακιςμάτων ςε ϊρεσ μθ λειτουργίασ του καταςτιματοσ γίνεται με
τρόπο ανεξάρτθτο από τον κοινόχρθςτο χϊρο και τον εξοπλιςμό του. Για μεγαλφτερο χρονικό
διάςτθμα (π.χ. χειμερινοί μινεσ), τα τραπεηοκακίςματα αποςφρονται, κακϊσ δεν είναι
επιτρεπτι θ χριςθ του κοινόχρθςτου χϊρου για αποκικευςθ.
7.2.4 Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ςτον παραχωροφμενο χϊρο υπάρχουν κακιςτικά, ςτοιχεία
προςταςίασ δζνδρων, κιγκλιδϊματα κακϊσ και λοιπόσ αςτικόσ εξοπλιςμόσ, που αποτελοφν μζροσ
τθσ υφιςτάμενθσ διαμόρφωςθσ του κοινόχρθςτου χϊρου, δεν επιτρζπεται θ χριςθ τουσ αλλά
οφτε θ κατάργθςθ ι αλλοίωςι τουσ (π.χ. ςτακερι επικάλυψθ ι επζνδυςθ).

7.3 Κινθτά ςτοιχεία θλιοπροςταςίασ επί του κοινόχρθςτου χϊρου
7.3.1 Δεν επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ οποιαςδιποτε μορφισ ομπρζλασ ςε πεηοδρόμια και ςε
πεηόδρομουσ χωρίσ δυνατότθτα πρόςβαςθσ οχιματοσ λόγω κλίςθσ, μορφολογίασ, κυμαινόμενου
πλάτουσ κτλ.
7.3.2 Σε πεηοδρόμουσ με δυνατότθτα κίνθςθσ οχθμάτων και πλατείεσ θ τοποκζτθςθ ομπρελϊν
επιτρζπεται ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ ιςχφουςασ Ρολεοδομικισ Νομοκεςίασ μετά από
ςχετικι ζγκριςθ και μόνον εφόςον δεν παρζχεται επαρκισ θλιοπροςταςία από τυχόν νόμιμεσ
υφιςτάμενεσ καταςκευζσ επί των προςόψεων των κτιρίων και δζντρα.
7.3.3 Επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ ομπρελϊν ςε χϊρουσ πραςίνου, πάρκου ι άλςουσ εφόςον δεν
παρζχεται επαρκισ θλιοπροςταςία είτε από δζνδρα είτε από ςτακερά προςτεγάςματα είτε από
ανοιγόμενα ςκιάδια (τζντεσ) είτε από τυχόν υφιςτάμενεσ πζργκολεσ των προβλεπόμενων από τισ
μελζτεσ αναψυκτιριϊν.
7.3.4 Οι ομπρζλεσ μπορεί να ζχουν κυκλικι ι τετράγωνθ κάτοψθ, και μόνο ζνα κατακόρυφο
ςτοιχείο ςτιριξθσ ςτο ζδαφοσ. Ρρζπει να ζχουν μθχανιςμό που επιτρζπει το κλείςιμό τουσ
και δεν επιτρζπεται να ςτερεϊνονται, κατακόρυφα ι οριηόντια, με οποιουδιποτε είδουσ
πρόςκετα ςτοιχεία και δεν πρζπει να παρεμποδίηουν τθν κόμθ των δζνδρων
7.3.5 Το ελεφκερο φψοσ των ομπρελϊν δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δφο μζτρων και είκοςι
εκατοςτϊν (2,20μ.) και το μζγιςτο φψοσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3,00) μζτρα. Το
μζγεκόσ τουσ προςδιορίηεται κατά περίπτωςθ, ςε ςυνάρτθςθ με τισ διαςτάςεισ του
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παραχωροφμενου χϊρου και τα χαρακτθριςτικά του κοινόχρθςτου χϊρου με μζγιςτθ διάμετρο τα
3,00 μζτρα ςτθν περίπτωςθ κυκλικισ διατομισ ι τα 3,00μ. επί 3,00 μζτρα ςτθν περίπτωςθ
ορκογωνικισ διατομισ. Σε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει το παραχωροφμενο
τμιμα Κ.Χ.
7.3.6 Οι ομπρζλεσ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνεσ από καλισ ποιότθτασ υλικά. Θ κακαριότθτα,
ςυντιρθςθ ι αντικατάςταςι τουσ ςε περίπτωςθ φκοράσ αποτελεί υποχρζωςθ του
καταςτιματοσ Υ.Ε.
7.3.7 Το πανί των ομπρελϊν μπορεί να είναι μονόχρωμο και πάντωσ ανοιχτόχρωμο, με κυρίωσ
επικυμθτά χρϊματα τισ αποχρϊςεισ του λευκοφ, που εξαςφαλίηει κερμικι άνεςθ το καλοκαίρι
και φωτεινότθτα το χειμϊνα.
7.3.8 Οι ομπρζλεσ κάκε καταςτιματοσ πρζπει είναι ίδιου τφπου ωσ προσ τα υλικά, τον τρόπο
καταςκευισ και το χρϊμα.

7.4 Στοιχεία θλιοπροςταςίασ επί τθσ πρόςοψθσ των κτιρίων
Θ τοποκζτθςθ κινθτϊν ι ςτακερϊν ςτοιχείων θλιοπροςταςίασ επί των όψεων των κτιρίων γίνεται
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ ιςχφουςασ Ρολεοδομικισ Νομοκεςίασ (άρκρο 16 ν.4067/2012)
και κατόπιν τθσ ζκδοςθσ των απαραίτθτων αδειϊν από τθν Υπθρεςία Δόμθςθσ.

7.5 Βοθκθτικοί πάγκοι
7.5.1 Στθν περίπτωςθ που ο παραχωροφμενοσ κοινόχρθςτοσ χϊροσ δεν βρίςκεται ςε επαφι με το
κατάςτθμα, επιτρζπεται θ χριςθ ενόσ (1) βοθκθτικοφ πάγκου ανά κατάςτθμα.
7.5.2 Ο βοθκθτικόσ πάγκοσ μπορεί να ζχει ενςωματωμζνα ράφια ι ντουλάπια και το φψοσ του να μθν
υπερβαίνει το ζνα μζτρο (1,00μ.) με μζγιςτεσ διαςτάςεισ 1,20μ. x 0,50μ.
7.5.3 Δεν επιτρζπεται θ μόνιμθ ςτιριξι του επί του δαπζδου και απομακρφνεται κατά τισ ϊρεσ που δεν
λειτουργεί το κατάςτθμα.
7.5.4 Οι βοθκθτικοί πάγκοι πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοι από καλισ ποιότθτασ υλικά και πρζπει να
εναρμονίηονται με τα τραπεηοκακίςματα. Θ ςυντιρθςθ ι θ αντικατάςταςι τουσ ςε περίπτωςθ
φκοράσ αποτελεί υποχρζωςθ του καταςτιματοσ Υ.Ε.
7.5.5 Δεν επιτρζπεται θ ςφνδεςθ των βοθκθτικϊν πάγκων με δίκτυα φδρευςθσ, αποχζτευςθσ,
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, κλπ.
7.5.6 Εντόσ των ορίων τθσ Παλιάσ Πόλθσ Χανίων αλλά και επί λοιπϊν αξιόλογων Οικιςτικϊν υνόλων
και μεμονωμζνων Μνθμείων ςε λοιπά ςθμεία του Διμου Χανίων δεν επιτρζπεται θ
οποιαδιποτε χριςθ και τοποκζτθςθ βοθκθτικοφ πάγκου.

7.6 Θερμαντικά ςϊματα
7.6.1 Είναι δυνατι θ τοποκζτθςθ φορθτϊν κερμαντικϊν ςωμάτων κατά τθ χειμερινι περίοδο, τα
οποία όμωσ αποςφρονται, όταν δεν είναι αναγκαία θ χριςθ τουσ. Οι διαςτάςεισ βάςθσ δεν μπορεί
να είναι μεγαλφτερεσ από 0,50μ. x 0,50μ.
7.6.2 Τα κερμαντικά ςϊματα πρζπει να φζρουν πιςτοποίθςθ και θ τακτικι ςυντιρθςι τουσ
αποτελεί υποχρζωςθ του καταςτιματοσ Υ.Ε.
7.6.3 Δεν επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ κερμαντικϊν ςωμάτων ςε επαφι με δζνδρα ι κάμνουσ.
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7.6.4 Απαγορεφονται οι ςτακερζσ εγκαταςτάςεισ ψφξθσ-κζρμανςθσ.

7.7 Δάπεδα
Στα παραχωροφμενα τμιματα των κοινοχριςτων χϊρων για ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων δεν
επιτρζπεται θ κάλυψθ με οποιοδιποτε υλικό ι θ αλλοίωςθ των δαπεδοςτρϊςεων, ο αποκλειςμόσ ι θ
τροποποίθςθ υφιςτάμενων φρεατίων δικτφων υποδομισ και θ κάλυψθ των λάκκων των δζνδρων.

7.8 Διαχωριςτικά ςτοιχεία – ςτοιχεία οριοκζτθςθσ
Δεν επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ διαχωριςτικϊν ςτοιχείων μεταξφ των παραχωροφμενων τμθμάτων
ςε πεηοδρόμια, πεηόδρομουσ και πλατείεσ για τθν οριοκζτθςι - διαχωριςμό τουσ από τα όμορα ι ςε
ςχζςθ με τον ελεφκερο κοινόχρθςτο χϊρο, όπωσ γλάςτρεσ, ηαρντινιζρεσ, φράκτεσ, υαλοπετάςματα και
γενικά οποιαδιποτε μόνιμθ ι κινθτι καταςκευι για τθν εξυπθρζτθςθ του καταςτιματοσ.

7.9 Ειδικοί Προι
Ανεξάρτθτα όλων των προαναφερόμενων, εφόςον o κοινόχρθςτοσ χϊροσ εμπίπτει ςε περιοχι για
τθν οποία ιςχφουν ειδικοί όροι και περιοριςμοί, υπεριςχφουν οι ειδικοί όροι και περιοριςμοί ςτο βακμό
που αυτοί αφοροφν και ςτον εξοπλιςμό του κοινόχρθςτου χϊρου.
Τα ανωτζρω οριηόμενα ςχετικά με τον εξοπλιςμό των χϊρων ανάπτυξθσ τραπεηοκακιςμάτων είναι
δυνατόν να διαφοροποιοφνται ςε περίπτωςθ Ειδικισ Κανονιςτικισ Ρράξθσ για κοινόχρθςτο χϊρο, που
ζχει ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, κακϊσ και ςτο πλαίςιο μελζτθσ ςυνολικοφ αναςχεδιαςμοφ–ανάπλαςθσ
κοινόχρθςτου χϊρου.
Πλεσ οι προαναφερόμενεσ καταςκευζσ (7.2-8.8) ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ κεωροφνται Δθμοτικό
Ζργο καταςκευαςμζνο με δαπάνεσ ιδιωτϊν.

7.10 Μεταβατικι ρφκμιςθ
7.10.1 Εφόςον κατά τθν ζγκριςθ τθσ παροφςασ Κανονιςτικισ Ρράξθσ υπάρχουν ςε κοινόχρθςτο
χϊρο ςτοιχεία διαφορετικά από τα ανωτζρω προςδιοριηόμενα, κεωροφνται νομίμωσ
υφιςτάμενα μόνο υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν τοποκετθκεί βάςει όλων των απαραίτθτων
νόμιμων εγκρίςεων και αδειϊν και για όςο χρόνο αυτζσ ιςχφουν.
7.10.2 Σε όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ οι ιδιοκτιτεσ καταςτθμάτων Υ.Ε. οφείλουν εντόσ διμινου από
εγκρίςεωσ τθσ παροφςασ Κανονιςτικισ Ρράξθσ να προβοφν ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ
προςαρμογισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ και τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ τθσ παροφςθσ. Σε
διαφορετικι περίπτωςθ, εφαρμόηονται οι κυρϊςεισ‚ όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 16 τθσ
παροφςθσ.
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8 Άρκρο 8: Αδειοδότθςθ και ζλεγχοσ ανάπτυξθσ τραπεηοκακιςμάτων και
ςυναφϊν λειτουργικϊν , διακοςμθτικϊν ςτοιχείων
8.1 ΓΕΝΙΚΑ
8.1.1 Οι αιτιςεισ παραχϊρθςθσ κοινόχρθςτων χϊρων για ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων και
ςυναφϊν λειτουργικϊν, διακοςμθτικϊν ςτοιχείων κα κατατίκενται ς τ ο Τ μ ι μ α Ε ς ό δ ω ν
τ θ σ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Χανίων από τθν 1 Νοεμβρίου μζχρι τθν 31
Δεκεμβρίου για το επόμενο ζτοσ. Θ άδεια χριςθσ είναι ετιςια και λιγει τθν 31 Δεκεμβρίου κάκε
ζτουσ, ανεξάρτθτα από το χρόνο ζκδοςισ τθσ. Ειδικά για το ζτοσ 2017 οι αιτιςεισ παραχϊρθςθσ
κοινόχρθςτων χϊρων για τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων κα κατατίκενται μζχρι τθν 30
Απριλίου 2017.
Θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν κα εξετάηει τισ αιτιςεισ μετά τθν παρζλευςθ τθσ παραπάνω
προκεςμίασ, ϊςτε ςε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι Οριοκζτθςθσ Ραραχωροφμενων Κοινοχριςτων
Χϊρων να ελζγχεται αν οι αιτοφμενοι προσ παραχϊρθςθ κοινόχρθςτοι χϊροι τθροφν το όριο του
30% του ςυνολικοφ μικουσ των προςόψεων των κτιρίων ζκαςτθσ πλευράσ κάκε δρόμου ι
πεηοδρόμου. Στθν περίπτωςθ που το υπερβαίνουν, κα γίνεται αναλογικι κατανομι των
παραχωροφμενων χϊρων ςτα καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ϊςτε να τθρείται θ αρχι
τθσ ιςονομίασ, δθλαδι κα υπάρχει ιςόποςθ ποςοςτιαία περικοπι ςτο μικοσ (επί τθσ πρόςοψθσ)
του παραχωροφμενου χϊρου κάκε καταςτιματοσ.
8.1.2 Το τζλοσ που κα αντιςτοιχεί κατά περίπτωςθ δφναται να καταβλθκεί ςε 3 ιςόποςεσ δόςεισ, ιτοι:
 Α’ Δόςθ: με τθν ζκδοςθ από τθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν τθσ άδειασ χριςθσ
κοινόχρθςτου χϊρου.
 Β’ Δόςθ: 31/5.
 Γ’ Δόςθ: 30/6.
Σε περίπτωςθ μθ καταβολισ του ςυνόλου των δόςεων, τθν 1/7 αυτοδίκαια αίρεται θ ιςχφσ τθσ
άδειασ χριςθσ κοινοχριςτου χϊρου.
Ειδικά για το ζτοσ 2017 οι δόςεισ κακορίηονται ωσ εξισ:
 Α’ Δόςθ: με τθν ζκδοςθ από τθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν τθσ άδειασ χριςθσ
κοινόχρθςτου χϊρου.
 Β’ Δόςθ: 31/7/2017.
 Γ’ Δόςθ: 31/8/2017.
Σε περίπτωςθ μθ καταβολισ του ςυνόλου των δόςεων, τθν 1/9/2017 αυτοδίκαια αίρεται θ
ιςχφσ τθσ άδειασ χριςθσ κοινοχριςτου χϊρου.
8.1.3 Θ χοριγθςθ τθσ άδειασ κοινόχρθςτων χϊρων δεν είναι δυνατι εφόςον υπάρχουν οφειλζσ προσ
τον Διμο Χανίων (άρκρο 285 του Ν.3463/06, 114 Α’/08.06.2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων &
Κοινοτιτων»).
8.1.4 Θ ε τ ι ς ι α ανανζωςθ τθσ άδειασ γίνεται μετά από αίτθςθ του ενδιαφερομζνου, χωρίσ να
απαιτείται εκ νζου γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Ο ρ ι ο κ ζ τ θ ς θ σ Κοινοχριςτων Χϊρων
υπό τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι δεν ζχουν μεταβλθκεί τα γεωμετρικά και μορφολογικά ςτοιχεία του
Κ.Χ. ι θ άδεια λειτουργίασ του καταςτιματοσ και να μθν υπάρχει βεβαιωμζνθ παράβαςθ ςε ιςχφ.
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8.2 Χοριγθςθ Άδειασ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου για τθν ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων
8.2.1 Διαδικαςία
Ο ενδιαφερόμενοσ καταρχιν αιτείται τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ για τον δυνθτικά παραχωροφμενο
χϊρο για τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων. Ο Διμοσ Χανίων κα χορθγεί βεβαίωςθ για τον χϊρο που
δφναται να παραχωρθκεί ςτο ςυγκεκριμζνο κατάςτθμα, ςφμφωνα με τθν παροφςα κανονιςτικι απόφαςθ
και τον χάρτθ τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ που τθν ςυνοδεφει. Τμιμα ι και το ςφνολο του χϊρου αυτοφ μπορεί να
παραχωρθκεί ςτον ενδιαφερόμενο εφόςον ο χϊροσ αυτόσ δεν υπερβαίνει τον εγκεκριμζνο ςτθν άδεια
λειτουργίασ του καταςτιματοσ αρικμό κακιςμάτων επί τον ςυντελεςτι 1,2.
Με βάςθ τθ βεβαίωςθ αυτι ο ενδιαφερόμενοσ κα αιτείται ςτο Τμιμα Αδειοδοτιςεων του Διμου
είτε τθν αντικατάςταςθ τθσ υφιςτάμενθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ καταςτιματοσ ι τθν πρόςκετθ
πράξθ προςδιοριςμοφ εξυπθρετοφμενων ατόμων ςφμφωνα με το νζο παραχωροφμενο χϊρο, είτε τθν
ζκδοςθ νζασ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ για νεοϊδρυόμενο κατάςτθμα.
8.2.2 Υποβαλλόμενα Δικαιολογθτικά
8.2.2.1 Για ζκδοςθ βεβαίωςθσ για τον δυνθτικά παραχωροφμενο χϊρο ςε κατάςτθμα Υ.Ε υποβάλλονται:
i.

Αίτθςθ χοριγθςθσ βεβαίωςθσ για τον δυνθτικά παραχωροφμενο χϊρο ςτο κατάςτθμα Υ.Ε.

ii.

Σχεδιάγραμμα μθχανικοφ ςε ζντυπθ ΚΑΙ θλεκτρονικι μορφι (.dwg) (με πινακίδα με πλιρθ ςτοιχεία
του Κ.Υ.Ε. κζμα ςχεδίου, θμερομθνία, διευκρινιςτικά ςτοιχεία, και πρωτότυπθ ςφραγίδα του
μθχανικοφ), το οποίο κα περιλαμβάνει:


Αποτφπωςθ, όπου κα απεικονίηεται θ κζςθ του καταςτιματοσ, τα παρακείμενα καταςτιματα,
οι είςοδοι και τα παράκυρα των κατοικιϊν, το πλάτοσ τθσ πρόςοψθσ του ακινιτου, το πλάτοσ
του κοινόχρθςτου χϊρου, το πλάτοσ τθσ οδοφ. Επίςθσ, κα εμφαίνεται θ τυχόν υπάρχουςα
όδευςθ τυφλϊν, ράμπεσ, υπάρχοντα δζντρα και φφτευςθ ςτον προτεινόμενο χϊρο
τοποκζτθςθσ των τραπεηοκακιςμάτων και λοιπά ςτοιχεία αςτικοφ εξοπλιςμοφ ςτον ίδιο χϊρο
(ςτφλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ, ηαρντινιζρεσ ι παρτζρια, παγκάκια του Διμου κλπ.), το ΚΑΕΚ ακινιτου,
εφόςον βρίςκεται ςε περιοχι όπου ζχει υλοποιθκεί το Εκνικό Κτθματολόγιο, με
αναγραφόμενεσ τισ ςυντεταγμζνεσ του αιτοφμενου κοινοχριςτου χϊρου ςτο προβολικό
ςφςτθμα ΕΓΣΑ’87.



Ο αιτοφμενοσ κοινόχρθςτοσ χϊροσ κα πρζπει να είναι ςφμφωνοσ με τουσ όρουσ και
προχποκζςεισ τθσ παροφςασ κανονιςτικισ απόφαςθσ και του χάρτθ κοινοχριςτων χϊρων
προσ παραχϊρθςθ τθσ Παλιάσ Πόλθσ που τθν ςυνοδεφει.

Αφοφ κατατεκεί θ ανωτζρω αίτθςθ, θ Επιτροπι Οριοκζτθςθσ Παραχωροφμενων Κοινοχριςτων
Χϊρων (Ε.Ο.Π.Κ.Χ.) εξετάηει τα υποβαλλόμενα ςτοιχεία και ςυντάςςει τθν “Πρόταςθ Παραχϊρθςθσ
Κ.Χ.”, τθν οποία αποςτζλλει ςτον ενδιαφερόμενο και ςτο Τμιμα Εςόδων τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ.
8.2.2.2 Για τθν χοριγθςθ άδειασ χριςθσ κοινόχρθςτου χώρου για ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων, ο
ενδιαφερόμενοσ κατακζτει ςτο Τμιμα Εςόδων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου
Χανίων:
i.

Αίτθςθ χοριγθςθσ άδειασ κοινόχρθςτου χϊρου ςτο κατάςτθμα Υ.Ε.

ii.

Φωτοαντίγραφο άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ καταςτιματοσ ςε ιςχφ με το κεωρθμζνο από τθ
Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ ςχετικό ςχεδιάγραμμα ι τθν πρόςκετθ πράξθ προςδιοριςμοφ
εξυπθρετοφμενων ατόμων ςε ιςχφ, όπου κα ςυμπεριλαμβάνεται ο δυνθτικά παραχωροφμενοσ από
το Διμο χϊροσ.
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iii.

Ενθμζρωςθ από το Ταμείο του Διμου περί μθ οφειλϊν ςτο Διμο (Δθμοτικι Ενθμερότθτα).

iv.

Σφμφωνθ γνϊμθ Εφορείασ Αρχαιοτιτων (για κοινόχρθςτουσ χϊρουσ εντόσ αρχαιολογικοφ χϊρου
και επί λοιπϊν αξιόλογων Οικιςτικϊν Συνόλων και μεμονωμζνων Μνθμείων).

v.

Απόδειξθ ταμειακισ μθχανισ, όπου κα αναγράφεται το ΑΦΜ του καταςτιματοσ Υ.Ε.

vi.

Σχεδιάγραμμα μθχανικοφ ςε ζντυπθ ΚΑΙ θλεκτρονικι μορφι (.dwg) (με πινακίδα με πλιρθ ςτοιχεία
του Κ.Υ.Ε. κζμα ςχεδίου, θμερομθνία, διευκρινιςτικά ςτοιχεία, και πρωτότυπθ ςφραγίδα του
μθχανικοφ), το οποίο κα περιλαμβάνει:


Αποτφπωςθ, όπου κα απεικονίηεται θ κζςθ του καταςτιματοσ, τα παρακείμενα καταςτιματα,
οι είςοδοι και τα παράκυρα των κατοικιϊν, το πλάτοσ τθσ πρόςοψθσ του ακινιτου, το πλάτοσ
του κοινόχρθςτου χϊρου, το πλάτοσ τθσ οδοφ. Επίςθσ, κα εμφαίνεται θ τυχόν υπάρχουςα
όδευςθ τυφλϊν, ράμπεσ, υπάρχοντα δζντρα και φφτευςθ ςτον προτεινόμενο χϊρο
τοποκζτθςθσ των τραπεηοκακιςμάτων και λοιπά ςτοιχεία αςτικοφ εξοπλιςμοφ ςτον ίδιο χϊρο
(ςτφλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ, ηαρντινιζρεσ ι παρτζρια, παγκάκια του Διμου κλπ.), το ΚΑΕΚ ακινιτου,
εφόςον βρίςκεται ςε περιοχι όπου ζχει υλοποιθκεί το Εκνικό Κτθματολόγιο, με
αναγραφόμενεσ τισ ςυντεταγμζνεσ του αιτοφμενου κοινοχριςτου χϊρου ςτο προβολικό
ςφςτθμα ΕΓΣΑ’87.



Πρόταςθ κακοριςμοφ (οριοκζτθςθσ) αιτοφμενου χϊρου για ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων
(διαςτάςεισ χϊρου με εμβαδόν που δεν υπερβαίνει τα εγκεκριμζνα από τθν άδεια ίδρυςθσ και
λειτουργίασ και τθ Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ κακίςματα πολλαπλαςιαηόμενα με το
ςυντελεςτι 1,2 ανά κάκιςμα).



Αναλυτικό υπολογιςμό ςε μζτρα (ολικό εμβαδόν = μικοσ Χ πλάτοσ) του ανωτζρω χϊρου.

vii.

Δθμοτικι Ενθμερότθτα του Ταμείου του Διμου Χανίων περί μθ φπαρξθσ εισ βάρουσ του
ενδιαφερομζνου βεβαιωμζνων λθξιπρόκεςμων οφειλϊν προσ αυτόν, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ
εκκρεμοδικίασ και του διακανονιςμοφ καταβολισ αυτϊν, ςφμφωνα με τθ ςχετικι νομοκεςία.

viii.

Υπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του καταςτιματοσ με το εξισ περιεχόμενο: «Παρζχω ςτο Διμο
Χανίων ανζκκλθτθ εντολι και εξουςιοδότθςθ, όπωσ ο Διμοσ Χανίων δια των αρμοδίων οργάνων
του, ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ διαπιςτϊνεται αυκαίρετθ κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου
είτε με ςτακερζσ καταςκευζσ είτε με κινθτά αντικείμενα, να τα κακαιρεί και να τα απομακρφνει με
ςυνεργεία ευκφνθσ του Διμου Χανίων». Η προκφπτουςα δαπάνθ επιβάλλεται εισ βάροσ του
ιδιοκτιτθ τθσ επιχείρθςθσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Κ.Ε.Δ.Ε.

Το Τμιμα Εςόδων του Διμου κα αποςτζλλει τθν άδεια χριςθσ κοινοχριςτου χϊρου προσ
ενθμζρωςθ ςε όλεσ τισ ςυναρμόδιεσ Υπθρεςίεσ, όπωσ το Τμιμα Αδειοδοτιςεων του Διμου, τθ Διεφκυνςθ
Δθμόςιασ Υγείασ, τθν ΕΛΑΣ κλπ.
Στθν περίπτωςθ που ο τελικά παραχωροφμενοσ χϊροσ με τθν άδεια χριςθσ είναι μικρότεροσ από
τον δυνθτικά παραχωροφμενο χϊρο, το Τμιμα Αδειοδοτιςεων του Διμου και θ Διεφκυνςθ Δθμόςιασ
Υγείασ κα πρζπει αυτοδίκαια να ενθμερϊνουν τθν άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ του καταςτιματοσ Υ.Ε.
ϊςτε αυτι να αναγράφει τον τελικά παραχωροφμενο χϊρο για ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων.
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8.3 Άδεια Τοποκζτθςθσ λειτουργικϊν, διακοςμθτικϊν ςτοιχείων ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, που
ζχουν παραχωρθκεί για τθν ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων
8.3.1 Γενικά
Για τθν τοποκζτθςθ διακοςμθτικϊν ι λειτουργικϊν ςτοιχείων, ςυναφϊν με τα
τραπεηοκακίςματα, προαπαιτείται θ ζκδοςθ, από το Τμιμα Εςόδων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν
του Διμου Χανίων, μετά από ζγκριςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, Άδειασ Τοποκζτθςθσ των
ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων, θ οποία ζπεται τθσ Άδειασ Χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου για τθν ανάπτυξθ
τραπεηοκακιςμάτων.
Με τθν Άδεια τοποκζτθςθσ προςδιορίηεται ο ακριβισ χϊροσ τοποκζτθςθσ, το είδοσ, το
πλικοσ, οι διαςτάςεισ και τα λοιπά χαρακτθριςτικά των επιμζρουσ ςτοιχείων‚ που επιτρζπονται
ςτον ςυγκεκριμζνο χϊρο, ςτον οποίο επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων ςυγκεκριμζνου
καταςτιματοσ.
Ο Χρόνοσ ιςχφοσ τθσ άδειασ Τοποκζτθςθσ λειτουργικϊν διακοςμθτικϊν ςτοιχείων ταυτίηεται με το
χρόνο ιςχφοσ τθσ άδειασ τοποκζτθςθσ τραπεηοκακιςμάτων.
Θ άδεια τοποκζτθςθσ ανανεϊνεται το επόμενο ζτοσ εφόςον:
α. δεν αλλάηει ο επιχειρθματίασ του καταςτιματοσ,
β. δεν αλλάηουν τα τετραγωνικά μζτρα του παραχωρουμζνου χϊρου,
γ. κακϊσ και τα λειτουργικά - διακοςμθτικά ςτοιχεία.
Θ άδεια τοποκζτθςθσ λειτουργικϊν και διακοςμθτικϊν ςτοιχείων αποτελεί το μοναδικό
ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ τθσ νομιμότθτασ τοποκζτθςθσ και κα πρζπει να επιδεικνφεται ςε κάκε
περίπτωςθ διενζργειασ ελζγχου από το Διμο ι τθν Ελλθνικι Αςτυνομία.
Επειδι θ άδεια τοποκζτθςθσ λειτουργικϊν και διακοςμθτικϊν ςτοιχείων δεν ταυτίηεται με τθν
άδεια παραχϊρθςθσ κοινόχρθςτου χϊρου για τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων είναι αναγκαίο ο
ενδιαφερόμενοσ, πριν προμθκευτεί τυχόν εξοπλιςμό:


να ενθμερωκεί για τα ςτοιχεία που επιτρζπεται να τοποκετθκοφν ςτον ςυγκεκριμζνο
κοινόχρθςτο χϊρο,



να υπολογίςει τον χρόνο που κα χρειαςτεί για τθ ςυλλογι και υποβολι των αναγκαίων
ςτοιχείων,



να γνωρίηει ότι ο χρόνοσ για τθν ζκδοςθ τθσ αδείασ υπολογίηεται από τθν παραλαβι
όλων των δικαιολογθτικϊν.

8.3.2 Υποβαλλόμενα Δικαιολογθτικά
Για τθν χοριγθςθ τθσ άδειασ τοποκζτθςθσ διακοςμθτικϊν και λειτουργικϊν ςτοιχείων
κατατίκενται ςτο Τμιμα Εςόδων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Χανίων τα ακόλουκα
δικαιολογθτικά:
i.

Αίτθςθ, επί τθσ οποίασ κα αναγράφονται το όνομα ι θ επωνυμία του ιδιοκτιτθ
καταςτιματοσ, θ διεφκυνςθ του καταςτιματοσ, ςτοιχεία επικοινωνίασ‚ κακϊσ και το είδοσ, οι
διαςτάςεισ και το πλικοσ των ςτοιχείων που αιτείται να τοποκετθκοφν.

ii.

Αντίγραφο του ςχεδιαγράμματοσ που ςυνοδεφει τθν άδεια χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου για
τραπεηοκακίςματα ςτο οποίο κα ςθμειϊνονται υποχρεωτικά:
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 οι προβολζσ των ςκιαδίων και των λοιπϊν λειτουργικϊν/διακοςμθτικϊν ςτοιχείων, για τα
οποία αιτείται άδεια τοποκζτθςθσ,
 τα περιγράμματα τουλάχιςτον των όμορων παραχωρθμζνων χϊρων των άλλων καταςτθμάτων,
 τα ςθμεία λιψθσ των φωτογραφιϊν του παραχωρθμζνου χϊρου.
iii.

Φωτογραφίεσ από διαφορετικά
τραπεηοκακίςματα χϊρου.

ςθμεία

(γωνίεσ

λιψθσ)

του

παραχωρθμζνου

για

iv.

Φωτογραφίεσ ι/και ςχζδια (κάτοψθ, όψθ, τομι), ςε κλίμακα 1:20, των ςκιαδίων και λοιπϊν
ςτοιχείων, ςτα οποία κα φαίνονται οι διαςτάςεισ, τα υλικά, θ χρωματικι πρόταςθ και ο τρόποσ
ςτιριξθσ.

v.

Όςον αφορά ςτα κερμαντικά ςϊματα, προςκομίηονται και τα ςχετικά πιςτοποιθτικά λειτουργίασ,
πιςτοποιθμζνα από τον αρμόδιο Φ ορζα.
Πλα τα ςχζδια, φωτογραφίεσ κοκ., κα πρζπει να φζρουν θμερομθνία, ςφραγίδα και
υπογραφι του μθχανικοφ.

vi.

Υπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του καταςτιματοσ για
λειτουργικϊν, διακοςμθτικϊν ςτοιχείων‚ που κα τοποκετθκοφν.

τθν

καλι ςυντιρθςθ των

vii.

Υπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του καταςτιματοσ με το εξισ περιεχόμενο: «Παρζχω ςτο
Διμο Χανίων ανζκκλθτθ εντολι και εξουςιοδότθςθ, όπωσ ο Διμοσ Χανίων δια των αρμοδίων
οργάνων του, ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ διαπιςτϊνεται αυκαίρετθ κατάλθψθ
κοινόχρθςτου χϊρου είτε με ςτακερζσ καταςκευζσ είτε με κινθτά αντικείμενα, να τα κακαιρεί
και να τα απομακρφνει με ςυνεργεία ευκφνθσ του Διμου Χανίων». Η προκφπτουςα δαπάνθ
επιβάλλεται εισ βάροσ του ιδιοκτιτθ τθσ επιχείρθςθσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ Κ.Ε.Δ.Ε.

viii.

Αντίγραφο του διπλότυπου είςπραξθσ του τζλουσ, που καταβλικθκε για τθν τοποκζτθςθ
λειτουργικϊν – διακοςμθτικϊν ςτοιχείων.

8.4 Ανανζωςθ άδειασ τοποκζτθςθσ διακοςμθτικϊν και λειτουργικϊν ςτοιχείων .
8.4.1 Για τθν ετιςια ανανζωςθ τθσ άδειασ τοποκζτθςθσ διακοςμθτικϊν και λειτουργικϊν ςτοιχείων
κατατίκενται ςτο Τμιμα Εςόδων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Χανίων τα
ακόλουκα δικαιολογθτικά:
i.

Αίτθςθ, επί τθσ οποίασ κα αναγράφονται το όνομα ι θ επωνυμία του ιδιοκτιτθ
καταςτιματοσ, θ διεφκυνςθ του καταςτιματοσ, ςτοιχεία επικοινωνίασ, κακϊσ και το είδοσ, οι
διαςτάςεισ και το πλικοσ των ςτοιχείων που αιτείται να τοποκετθκοφν.

ii.

Αντίγραφο τθσ Άδειασ Χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου για τραπεηοκακίςματα.

iii.

Φωτογραφίεσ του χϊρου ανάπτυξθσ τραπεηοκακιςμάτων, με θμερομθνία λιψθσ, όπου κα
φαίνονται όλα τα ςτοιχεία του εξοπλιςμοφ για τα οποία εκδόκθκε θ αρχικι άδεια.

iv.

Αντίγραφο του διπλότυπου είςπραξθσ του τζλουσ‚ που καταβλικθκε για τθν τοποκζτθςθ
διακοςμθτικϊν και λειτουργικϊν ςτοιχείων.

8.4.2 Θ άδεια ανανεϊνεται με τθ βαςικι προχπόκεςθ ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολι ωσ προσ τα
ςτοιχεία, που ςυνοδεφουν τθν αρχικι άδεια (εγκεκριμζνθ επιφάνεια για χριςθ
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τραπεηοκακιςμάτων, αρικμόσ διακοςμθτικϊν και λειτουργικϊν ςτοιχείων κλπ.) βάςει υπεφκυνθσ
διλωςθσ που ςυμπλθρϊνει ο ενδιαφερόμενοσ και εφόςον δεν υπάρχει παράβαςθ.

8.5 Υποχρεϊςεισ
8.5.1 Οι προαναφερόμενεσ άδειεσ δεςμεφουν τον ιδιοκτιτθ του καταςτιματοσ, ο
επιπροςκζτωσ είναι απολφτωσ υπεφκυνοσ και οφείλει:

οποίοσ

i.

να μθν επιβαρφνει, βλάπτει ι αλλοιϊνει με οποιονδιποτε τρόπο τον κοινόχρθςτο χϊρο
(κακαριότθτα, φφτευςθ, καταςκευαςτικά ςτοιχεία και λοιπά ςτοιχεία του κοινόχρθςτου χϊρου)‚

ii.

να διατθρεί ςε άριςτθ κατάςταςθ τον επιτρεπόμενο εξοπλιςμό που χρθςιμοποιεί‚

iii.

να απομακρφνει το ςφνολο των ςτοιχείων που τοποκζτθςε και να αποκακιςτά τον κοινόχρθςτο
χϊρο, μετά τθ λιξθ τθσ Άδειασ Χριςθσ και τθσ Άδειασ Τοποκζτθςθσ.
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9 Άρκρο 9: Χοριγθςθ άδειασ τοποκζτθςθσ εμπορευμάτων εμπορικϊν
καταςτθμάτων & Κ.Υ.Ε.
9.1 Προι και διαδικαςία παραχϊρθςθσ χϊρου
Οι αιτιςεισ παραχϊρθςθσ κοινόχρθςτων χϊρων για τοποκζτθςθ εμπορευμάτων κα κατατίκενται ςτο
Τμιμα Εςόδων τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Χανίων από τθν 1 Νοεμβρίου μζχρι
τθν 31 Δεκεμβρίου για το επόμενο ζτοσ. Θ άδεια χριςθσ είναι ετιςια και λιγει τθν 31 Δεκεμβρίου κάκε
ζτουσ, ανεξάρτθτα από το χρόνο ζκδοςισ τθσ. Ειδικά για το ζτοσ 2017 οι αιτιςεισ παραχϊρθςθσ
κοινόχρθςτων χϊρων για τοποκζτθςθ εμπορευμάτων κα κατατίκενται μζχρι τθν 30 Απριλίου 2017.
9.1.1 Για τθν κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου με εμπορεφματα o ενδιαφερόμενοσ απευκφνεται ςτο
Τμιμα Εςόδων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, προςκομίηοντασ τα εξισ δικαιολογθτικά:
i.

Αίτθςθ χοριγθςθσ άδειασ κοινόχρθςτου χϊρου ςτο κατάςτθμα.

ii.

Απόδειξθ ταμειακισ μθχανισ.

iii.

Άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ καταςτιματοσ, λιανικισ διάκεςθσ τροφίμων και ποτ ϊν
(μόνο οπωροπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία) και μικτά καταςτιματα (υγειονομικοφ
ενδιαφζροντοσ).

iv.

Δθμοτικι Ενθμερότθτα του Ταμείου του Διμου Χανίων, περί μθ φπαρξθσ εισ βάρουσ του
ενδιαφερομζνου, βεβαιωμζνων λθξιπρόκεςμων οφειλϊν προσ αυτοφσ, με εξαίρεςθ τισ
περιπτϊςεισ εκκρεμοδικίασ και του διακανονιςμοφ καταβολισ αυτϊν, ςφμφωνα με τθ ςχετικι
Νομοκεςία.

v.

Σχεδιάγραμμα μθχανικοφ ςε ζντυπθ ΚΑΙ θλεκτρονικι μορφι (.dwg) (με πινακίδα με πλιρθ ςτοιχεία
του Κ.Υ.Ε. κζμα ςχεδίου, θμερομθνία, διευκρινιςτικά ςτοιχεία, και πρωτότυπθ ςφραγίδα του
μθχανικοφ), το οποίο κα περιλαμβάνει:


Αποτφπωςθ, όπου κα
απεικονίηεται θ
κζςθ του καταςτιματοσ, τα παρακείμενα
καταςτιματα, οι είςοδοι και τα παράκυρα των κατοικιϊν, το πλάτοσ τθσ πρόςοψθσ του
ακινιτου, το πλάτοσ του κοινόχρθςτου χϊρου, το πλάτοσ τθσ οδοφ. Επίςθσ, κα εμφαίνεται θ
τυχόν υπάρχουςα όδευςθ τυφλϊν, ράμπεσ, υπάρχοντα δζντρα και φφτευςθ ςτον
προτεινόμενο χϊρο τοποκζτθςθσ των τραπεηοκακιςμάτων και λοιπά ςτοιχεία αςτικοφ
εξοπλιςμοφ ςτον ίδιο χϊρο (ςτφλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ, ηαρντινιζρεσ ι παρτζρια, παγκάκια του Διμου
κλπ.), το ΚΑΕΚ ακινιτου, εφόςον βρίςκεται ςε περιοχι όπου ζχει υλοποιθκεί το Εκνικό
Κτθματολόγιο με αναγραφόμενεσ τισ ςυντεταγμζνεσ του αιτοφμενου κοινοχριςτου χϊρου ςτο
προβολικό ςφςτθμα ΕΓΣΑ’87. Ο αιτοφμενοσ κοινόχρθςτοσ χϊροσ κα πρζπει να είναι ςφμφωνοσ
με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ παροφςασ κανονιςτικισ απόφαςθσ και του χάρτθ
κοινοχριςτων χϊρων προσ παραχϊρθςθ τθσ Παλιάσ Πόλθσ που τθν ςυνοδεφει.



Ρρόταςθ χωροκζτθςθσ εμπορευμάτων ςτον εξωτερικό χϊρο.



Αναλυτικό υπολογιςμό ςε μζτρα (ολικό εμβαδόν = μικοσ Χ πλάτοσ) του ανωτζρω χϊρου.

Αφοφ καταβλθκεί άπαξ το τζλοσ που αντιςτοιχεί ςτον παραχωροφμενο χϊρο, το Τμιμα Εςόδων του
Διμου κα χορθγεί ςτον ενδιαφερόμενο τθν άδεια χριςθσ κοινοχριςτου χϊρου, τθν οποία κα αποςτζλλει
προσ ενθμζρωςθ ςε όλεσ τισ ςυναρμόδιεσ Υπθρεςίεσ, όπωσ το Τμιμα Αδειοδοτιςεων του Διμου, τθ
Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ, τθν ΕΛΑΣ κλπ.
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9.1.2 Ραραχωρείται κοινόχρθςτοσ χϊροσ για τοποκζτθςθ εμπορευμάτων ςε εμπορικά καταςτιματα,
μόνο ςτθν πρόςοψι τουσ, ςε πλάτοσ πενιντα εκατοςτϊν (0,50μ.) και μόνο εφόςον το πλάτοσ του
πεηοδρομίου είναι πάνω από δφο μζτρα και είκοςι εκατοςτά (2,20μ.). Θ τοποκζτθςθ
εμπορευμάτων ςτον παραχωροφμενο κοινόχρθςτο χϊρο δεν κα υπερβαίνει το 1,50μ. ςε φψοσ.
9.1.3 Θ παραχϊρθςθ και χριςθ τμιματοσ κοινόχρθςτου χϊρου για εμπορεφματα δεν αποτελεί λόγο
για τθν αλλαγι τθσ διαμόρφωςισ του κοινόχρθςτου χϊρου.
9.1.4 Θ παραχϊρθςθ και χριςθ τμιματοσ κοινοχριςτου χϊρου για εκκζματα- εμπορεφματα, δεν πρζπει
να δυςχεραίνει τθν πρόςβαςθ ςε Μνθμεία και Δθμόςια Κτίρια. Σε κάκε περίπτωςθ ςε περιβάλλον
Μνθμείων απαιτείται ζγκριςθ από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ.
9.1.5 Ειδικά επί τθσ οδοφ Σκρφδλωφ, όπου ίςχυε μζχρι ςιμερα εκιμικά νόμιμα να τοποκετοφνται
εμπορεφματα ςε παραχωροφμενο κοινόχρθςτο χϊρο πλζον των 0,50 μ. και με τθν προχπόκεςθ
ότι διατθρείται και εξαςφαλίηεται πλάτοσ 3,00 μ. για τθν ελεφκερθ όδευςθ, επιτρζπεται θ
παραχϊρθςθ κ.χ. όπωσ αυτι αποτυπϊνεται ςτον ςυνθμμζνο ςτον παρόντα κανονιςμό χάρτθ.

9.2 Δεν παραχωρείται κοινόχρθςτοσ χϊροσ για εμπορεφματα ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ:
9.2.1 Στα πεηοδρόμια τθσ πόλθσ κάτω των δφο μζτρων και είκοςι εκατοςτϊν (2,20μ.).
9.2.2 Στισ νθςίδεσ των οδϊν.
9.2.3 Εντόσ τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ των Χανίων δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ τμθμάτων κοινόχρθςτου
χϊρου ςε δρόμουσ, πεηοδρόμουσ και πλατείεσ πζραν αυτϊν που ορίηονται από τον ςυνθμμζνο ςτο
παρόντα κανονιςμό χάρτθ. Το αυτό κα ιςχφει και για άλλεσ περιοχζσ του Διμου Χανίων μετά τθ
ςφνταξθ αντίςτοιχων χαρτϊν για αυτζσ.
9.2.4 Δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ τμιματοσ κοινόχρθςτου χϊρου ςε όλο το μικοσ κεντρικϊν οδϊν
και από τισ δφο πλευρζσ τουσ ςτισ παρακάτω Δθμοτικζσ και Τοπικζσ Κοινότθτεσ:


Δθμοτικι Κοινότθτα Χανίων: ςτισ οδοφσ Α. Ραπανδρζου, Κυδωνίασ, Ελ. Βενιηζλου, Θρϊων
Ρολυτεχνείου, Χατηθμιχάλθ Γιάνναρθ, Σκαλίδθ, Στρ. Τηανακάκθ, Αποκορϊνου, Ρειραιϊσ, Νεάρχου,
ςτθν πλατεία Σοφοκλι Βενιηζλου, κακϊσ και ςτουσ δρόμουσ ςτουσ οποίουσ ςφμφωνα με το
ςυνθμμζνο ςτον παρόντα Κανονιςμό χάρτθ τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ
κοινοχριςτου χϊρου.



Δθμοτικι Κοινότθτα Σοφδασ: Λεωφόροσ Ροςειδϊνοσ.



Δθμοτικι Κοινότθτα Βαμβακόπουλου: Λεωφόροσ Καηαντηάκθ.



Τοπικι Κοινότθτα Θερίςου: Οδόσ Ελ. Βενιηζλου.



Κατά μικοσ τθσ Ραλαιάσ Εκνικισ Οδοφ Χανιά-Γαλατάσ-Κολυμπάρι ςτο τμιμα που διζρχεται από τισ
Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ Δαράτςου, Γαλατά, Σταλοφ και Αγ. Μαρίνασ.

9.2.5 Σε όλο το μικοσ του πρωτεφοντοσ, δευτερεφοντοσ και τριτεφοντοσ εκνικοφ δικτφου και ςτισ
χαρακτθριςμζνεσ ωσ επαρχιακζσ οδοφσ.
9.2.6 Για τοποκζτθςθ ψυγείων, ανκρωποηυγϊν, ψυχϊμενων πάγκων και λοιπϊν ςτοιχείων εξοπλιςμοφ,
κακϊσ και για αποκικευςθ εμπορευμάτων.
9.2.7 Στισ επιχειριςεισ τροφίμων και ποτϊν, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτθν υπ’ αρικμ.
Υ1γ/Γ.Ρ/οικ.96967/08.10.2012 Υ γειονομικι Δ ιάταξθ, πλθν των επιχειριςεων λιανικισ διάκεςθσ
τροφίμων και ποτϊν που ζχουν τμιματα οπωροπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία.
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9.2.8 Στισ περιπτϊςεισ όπου θ παραχϊρθςθ κοινόχρθςτου χϊρου εμποδίηει τθν όδευςθ πεηϊν και
δεν εξαςφαλίηεται ελάχιςτο ελεφκερο πλάτοσ ίςο ι μεγαλφτερο του ενόσ μζτρου και πενιντα
εκατοςτϊν (1,50μ.), αφαιροφμενθσ τθσ φφτευςθσ (δενδροςτοιχία, παρτζρι κλπ.) και τυχόν άλλων
ςτακερϊν ςτοιχείων αςτικοφ εξοπλιςμοφ.
9.2.9 Απαγορεφεται θ ανάρτθςθ εμπορευμάτων και κάκε είδουσ άλλθσ καταςκευισ επί των
προςόψεων των κτιρίων πλθν τθσ οδοφ Σκρφδλωφ, όπου επιτρζπεται μόνο θ ανάρτθςθ
εμπορευμάτων λόγω του παραδοςιακοφ χαρακτιρα τθσ εν λόγω οδοφ. Επιπλζον επιτρζπεται κατ
εξαίρεςθ λόγω προςταςίασ του παραδοςιακοφ χαρακτιρα τθσ χριςθσ για τθ περιοχι των
“Μαχαιράδικων”, θ ανάρτθςθ εμπορευμάτων ςε προκικεσ επί τθσ πρόςοψθσ των κτιρίων και
μόνο για τθ ςυγκεκριμζνθ επαγγελματικι χριςθ.
9.2.10 Απαγορεφεται θ παραχϊρθςθ κοινόχρθςτου χϊρου για τοποκζτθςθ αυτόματων πωλθτϊν
τροφίμων, ποτϊν, τςιγάρων κ.λ.π.
9.2.11 Απαγορεφεται θ παραχϊρθςθ κοινόχρθςτου χϊρου για τοποκζτθςθ εμπορευμάτων ζμπροςκεν
ειςόδων κατοικιϊν και πολυκατοικιϊν.
9.2.12 Απαγορεφεται ςτθ παραχωροφμενθ επιφάνεια
εμπορευμάτων και λοιπϊν ςτοιχείων εξοπλιςμοφ.
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10 Άρκρο 10: Χοριγθςθ άδειασ κατάλθψθσ Κοινόχρθςτου Χϊρου με
οικοδομικά υλικά
10.1 Γενικά
10.1.1 Απαγορεφεται θ προςωρινι ι διαρκισ κατάλθψθ τμιματοσ του οδοςτρϊματοσ με
εγκαταςτάςεισ ι εμπόδια, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίηεται θ κυκλοφορία‚ θ
επιτρεπόμενθ ςτάςθ ι ςτάκμευςθ οχθμάτων ι περιορίηεται θ ορατότθτα αυτϊν που
χρθςιμοποιοφν τισ οδοφσ.
10.1.2 Κατ' εξαίρεςθ, μπορεί να επιτραπεί ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ ι ηϊνεσ μικρισ κυκλοφορίασ εντόσ
κατοικθμζνων περιοχϊν, αν υπάρχει αρκετόσ χϊροσ γι' αυτό, θ κατάλθψθ τμιματοσ οδοφ με
προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ ι εμπόδια φςτερα από άδεια των Δθμοτικϊν ι Κοινοτικϊν Αρχϊν
μετά από γνϊμθ των αρμοδίων Αςτυνομικϊν Αρχϊν (άρκρο 48 παρ.1 & 2 του Ν.2696/99 ΚΟΚ).
10.1.3 Το τμιμα τθσ παραχϊρθςθσ κα είναι ςφμφωνο με τθν πρόςοψθ τθσ οικοδομισ, και το πλάτοσ
του δεν κα ξεπερνά το ζνα μζτρο και πενιντα εκατοςτά (1,50μ.), ανεξαρτιτωσ των
διαςτάςεων του κοινόχρθςτου χϊρου. Θ δε διάρκεια τθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να
υπερβαίνει τουσ τρεισ (3) μινεσ.
10.1.4 Οι χορθγοφμενεσ άδειεσ, τόςο για τθν παραχϊρθςθ του κοινόχρθςτου χϊρου, όςο και για τθν
τοποκζτθςθ των οικοδομικϊν υλικϊν, ιςχφουν μζχρι τθ ρθτι θμερομθνία για τθν οποία ζχουν
εκδοκεί. Με τθ λιξθ τουσ, απομακρφνονται άμεςα από τον κοινόχρθςτο χϊρο τα οικοδομικά
υλικά.
10.1.5 Ο ιδιοκτιτθσ ι ο εργολάβοσ μετά από αίτθςι τουσ ςτο Τμιμα Ε ς ό δ ω ν τθσ Δ/νςθσ
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, λαμβάνουν άδεια κατάλθψθσ του κοινόχρθςτου χϊρου μετά από
ζγκριςθ τθσ ΕΛ.ΑΣ. και ζγκριςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν εάν πρόκειται για κατάλθψθ
οδοςτρϊματοσ, πεηοδρομίου, πεηόδρομου ι πλατείασ. Δεν επιτρζπεται θ κατάλθψθ χϊρου εντόσ
φυτεμζνων παρτεριϊν. Στθν άδεια κα αναγράφονται με ακρίβεια τα τετραγωνικά μζτρα που
παραχωροφνται, κακϊσ και το διπλότυπο είςπραξθσ. Η εξόφλθςθ τθσ αδείασ γίνεται ςτο Δθμοτικό
Σαμείο, με τθ καταβολι εφάπαξ όλου του ποςοφ .
10.1.6 Οι υπεφκυνοι του ζργου είναι υποχρεωμζνοι να λάβουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν
πρόλθψθ ατυχιματοσ.
10.1.7 Ο χϊροσ κατάλθψθσ κα πρζπει να ζχει ςθμανκεί κατάλλθλα, ϊςτε να είναι ορατόσ και τθ
νφχτα.
10.1.8 Σε περίπτωςθ κατάλθψθσ ολόκλθρου του πεηοδρομίου υποχρεοφνται να καταςκευάςουν
πρόςκετο πεηοδρόμιο ι να πάρουν άλλα κατάλλθλα μζτρα για τθν αςφαλι διζλευςθ των
πεηϊν.
10.1.9 Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε εκςκαφισ επί του πεηοδρομίου ι κοινόχρθςτου χϊρου για τθν
ςφνδεςθ τθσ οικοδομισ με τα δίκτυα κοινισ ωφελείασ, τοφτο κα γίνεται μόνο μετά από άδεια
τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Χανίων και θ άμεςθ αποκατάςταςθ είναι
υποχρεωτικι με δαπάνεσ του εκτελοφντοσ τθν εκςκαφι.
10.1.10 Δεν επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ οικοδομικϊν υλικϊν ςε παραχωροφμενουσ κοινόχρθςτουσ
χϊρουσ, εφόςον δεν εξαςφαλίηεται θ αςφαλισ διζλευςθ πεηϊν και οχθμάτων.
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10.1.11 Δεν επιτρζπεται θ αποκικευςθ οικοδομικϊν υλικϊν ςτον παραχωροφμενο κοινόχρθςτο
χϊρο, εφόςον υπάρχει πικανότθτα να παραςυρκοφν από τα όμβρια φδατα. Οικοδομικά
υλικά τοποκετοφνται ςε κοινόχρθςτο χϊρο μόνον ςε ςυςκευαςίεσ (παλζτεσ, κάδουσ, κοντζινερ
κλπ.).
10.1.12 Οικονομικά υπόχρεοι είναι τόςο ο ιδιοκτιτθσ του ακινιτου, όςο και ο κάτοχοσ τθσ άδειασ χριςθσ.
10.1.13 Οποιαδιποτε καταςτροφι κοινόχρθςτου χϊρου αποκακίςταται από τον ιδιοκτιτθ ι τον
εργολάβο των εργαςιϊν.

10.2 Τφποι Αδειϊν
Οι άδειεσ που εκδίδονται διακρίνονται ςε :
10.2.1 Άδεια Χριςθσ Κάδου Αδρανϊν Τλικϊν. Εκδίδεται με τθν προχπόκεςθ ότι ο κάδοσ τοποκετείται
ςε ξφλινθ βάςθ για τθν προςταςία του κοινόχρθςτου χϊρου και με εβδομαδιαίο τζλοσ χριςθσ.
10.2.2 Άδεια χριςθσ προςτατευτικισ περίφραξθσ, με πανί, λαμαρίνα ι πλζγμα και μθνιαίο τζλοσ
χριςθσ.
10.2.3 Άδεια τοποκζτθςθσ ικριϊματοσ, με μθνιαίο τζλοσ χριςθσ.
Ο ενδιαφερόμενοσ (ιδιοκτιτθσ ακινιτου ι εργολάβοσ) κατακζτει τθν εν ιςχφ άδεια οικοδομισ ι
άδεια μικρισ κλίμακασ ι 48ωρθ γνωςτοποίθςθ εργαςιϊν για τθν ζγκριςθ των εργαςιϊν από τθν αρμόδια
Διεφκυνςθ του Διμου ( ΥΔΟΜ) και υποχρεϊνεται :


Να καταςκευάςει προςτατευτικό προςτζγαςμα ι ςτοά με ςκάφθ (όταν γίνεται χριςθ
ολόκλθρου πεηοδρομίου) για τθν προςταςία των διερχόμενων πεηϊν από πικανι πτϊςθ
αντικειμζνων.



Να τοποκετιςει το ικρίωμα (ςκαλωςιά) με αςφαλι ζδραςθ και ςτιριξθ ςτθν οικοδομι.



Να καταςκευάςει το ικρίωμα (ςκαλωςιά) με προςτατευτικι διάταξθ (πανί, δίχτυ κλπ.) για τθν
προςταςία των διερχόμενων πεηϊν από πτϊςθ υλικϊν.



Να τοποκετιςει ςιμανςθ που να προειδοποιεί ζγκαιρα τουσ πεηοφσ για τθν κατάλθψθ του
πεηοδρομίου.



Να τοποκετιςει ταινία ςιμανςθσ με ερυκρό και λευκό χρϊμα.



Να τοποκετιςει εμπόδια με φϊτα και αντανακλαςτικά ςτοιχεία που να λειτουργοφν ςε όλο το
24ωρο και ιδίωσ υπό ςυνκικεσ νφχτασ.



Να φροντίηει κακθμερινά για τθν ευπρζπεια του κοινόχρθςτου χϊρου, με κακαριςμό, πλφςιμο
και απομάκρυνςθ τυχόν επικίνδυνων υλικϊν.

10.2.4 Άδεια λοιπϊν περιπτϊςεων, που αφορά ςε κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου για τθν εκτζλεςθ
διαφόρων τεχνικϊν εργαςιϊν, με μθνιαίο τζλοσ κατά ηϊνεσ και κατά τετραγωνικό μζτρο.

10.3 Διαδικαςία
Για τθν κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου με οικοδομικά υλικά o ενδιαφερόμενοσ απευκφνεται με
αίτθςι του ςτο Τμιμα Εςόδων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Χανίων, προςκομίηοντασ τα
εξισ δικαιολογθτικά:
i.

Αίτθςθ, ςτθν οποία ςθμειϊνεται:
96

ΑΔΑ: ΨΚΚΧΩΗ5-871

Αξ. Απόθαζεο: 87



ο υπολογιςμόσ τθσ επιφάνειασ κατάλθψθσ του κοινόχρθςτου χϊρου ςε τετραγωνικά μζτρα
(μικοσ Χ πλάτοσ),



τα πλιρθ ςτοιχεία του ιδιοκτιτθ του ακινιτου,



τα ςτοιχεία του εργολάβου,



θ τοποκεςία και οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν, κακϊσ και



κάκε άλλθ λεπτομζρεια απαραίτθτθ για τθν χοριγθςθ τθσ άδειασ.

ii.

Άδεια δόμθςθσ ι άδεια εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ ι 48ωρθ γνωςτοποίθςθ εργαςιϊν, με τθ ρθτι
προχπόκεςθ ότι αυτι ιςχφει.

iii.

Φωτοτυπία τθσ τελευταίασ άδειασ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου, που τυχόν ζχει χορθγθκεί.

iv.

Ενθμζρωςθ από το Ταμείο του Διμου περί μθ οφειλϊν ςτο Διμο για τζλθ, φόρουσ, πρόςτιμα ι
ειςφορζσ προσ το Διμο ι νομίμου ρυκμίςεϊσ τουσ.

v.

Τοπογραφικι αποτφπωςθ, όπου να απεικονίηεται θ κζςθ του οικοπζδου ι τθσ οικοδομισ, τα
παρακείμενα καταςτιματα, οι είςοδοι και τα παράκυρα κατοικιϊν, το πλάτοσ τθσ πρόςοψθσ του
ακινιτου, το πλάτοσ του πεηοδρομίου, το πλάτοσ τθσ οδοφ, κακϊσ και θ κζςθ και οι διαςτάςεισ του
αιτοφμενου χϊρου κατάλθψθσ.
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11 Άρκρο 11: Χοριγθςθ άδειασ κατάλθψθσ Κοινόχρθςτου Χϊρου για
φορτοεκφόρτωςθ βαρζων αντικειμζνων
11.1 Γενικά
11.1.1 Στθν αίτθςθ, που κα υποβάλλεται τουλάχιςτον πζντε (5) θμζρεσ νωρίτερα προσ το Τμιμα
Εςόδων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν κα αναφζρονται υποχρεωτικά:
i.

τα πλιρθ ςτοιχεία του φορζα, που κα είναι υπεφκυνοσ για τα είδθ που κα διακινθκοφν,

ii.

ο χρόνοσ, ο χϊροσ και ο ςκοπόσ τθσ διακοπισ κυκλοφορίασ, κακϊσ και

iii.

κάκε άλλθ λεπτομζρεια απαραίτθτθ για τθν χοριγθςθ τθσ αδείασ.

Θ διάρκεια τθσ άδειασ δεν κα υπερβαίνει το πεντάωρο με δυνατότθτα παράταςθσ, μετά από
αιτιολογθμζνθ αίτθςθ και τθν καταβολι αντίςτοιχου τζλουσ.
11.1.2 Οι κοινόχρθςτοι χϊροι κα παραχωροφνται, μετά από ζγκριςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν,
με τθν προχπόκεςθ:


να μθ δθμιουργείται όχλθςθ ςτα καταςτιματα,



να διαςφαλίηεται θ ομαλι κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων από παράπλευρεσ οδοφσ και



να τθροφνται οι ϊρεσ κοινισ θςυχίασ.

11.1.3 Οι προςωρινζσ άδειεσ για τθν παρεμπόδιςθ ι διακοπι κυκλοφορίασ χορθγοφνται με τθν
προχπόκεςθ τθσ τιρθςθσ των διατάξεων του ΚΟΚ και των Κανονιςμϊν που διζπουν τθν χριςθ
κοινόχρθςτου χϊρου και μετά τθν καταβολι του αντίςτοιχου τζλουσ το οποίο υποχρεωτικά
αναγράφεται ο αρικμόσ είςπραξισ του ςτο ζντυπο αδείασ.
11.1.4 Οι ιδιοκτιτεσ μεταφορικϊν μζςων είναι ςυνυπεφκυνοι εξολοκλιρου ςε περίπτωςθ διάκεςθσ
των οχθμάτων τουσ (γερανοί, πρζςεσ ετοίμου ςκυροδζματοσ, φορτθγά μεταφοράσ,
μθχανιματα ζργων κλπ.) για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν χωρίσ άδεια διακοπισ κυκλοφορίασ.
11.1.5 Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα ανάκλθςθσ τθσ χορθγθκείςασ άδειασ ςε περίπτωςθ
παραβίαςθσ των παραπάνω όρων και προχποκζςεων ι λόγω ζκτακτθσ ανάγκθσ.
11.1.6 Σε περίπτωςθ φκοράσ ι βλάβθσ του κοινόχρθςτου χϊρου, τθν ευκφνθ αποκατάςταςθσ φζρει
εξολοκλιρου εκείνοσ που ζχει αιτθκεί τθν άδεια.
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12

Άρκρο 12: Χοριγθςθ άδειασ κατάλθψθσ Κοινόχρθςτου Χϊρου για τθν
προςωρινι λειτουργία εργοταξίου

12.1 Γενικά
12.1.1 Στθν αίτθςθ κα αναφζρονται υποχρεωτικά:
i.

τα πλιρθ ςτοιχεία του φορζα, που κα είναι υπεφκυνοσ για τθν λειτουργία του εργοταξίου,

ii.

του επιβλζποντοσ Μθχανικοφ και του Τεχνικοφ Αςφαλείασ,

iii.

ο χρόνοσ, ο χϊροσ και ο ςκοπόσ τθσ δθμιουργίασ του εργοταξίου, κακϊσ και

iv.

κάκε άλλθ λεπτομζρεια απαραίτθτθ για τθν χοριγθςθ τθσ αδείασ.

12.1.2 Θ διάρκεια τθσ άδειασ δεν κα υπερβαίνει τουσ δφο (2) μινεσ, ενϊ μετά από αιτιολογθμζνθ
αίτθςθ και τθν καταβολι του αντίςτοιχου τζλουσ κα είναι δυνατι θ παράταςθ.
12.1.3 Οι προςωρινζσ άδειεσ κατάλθψθσ του κοινόχρθςτου χϊρου για τθν λειτουργία εργοταξίου
χορθγοφνται μετά από τθν καταβολι του αντίςτοιχου τζλουσ και με τθν προχπόκεςθ τθσ
τιρθςθσ των διατάξεων του ΚΟΚ, των κανονιςμϊν Υγιεινισ και Αςφάλειασ των Εργαηομζνων ς’
αυτά, κακϊσ και των κανονιςμϊν που διζπουν τθν χριςθ του κοινόχρθςτου χϊρου. Δεν
επιτρζπεται θ κατάλθψθ χϊρου εντόσ φυτεμζνων παρτεριϊν.
12.1.4 Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ από τουσ
ενδιαφερόμενουσ, το φψοσ τθσ οποίασ κα κακορίηεται από το ιςχφον κάκε ζτουσ Τζλουσ Διακοπισ
ι Ραρεμπόδιςθσ Κυκλοφορίασ.
12.1.5 Στθν αίτθςθ τθν οποία κα υποβάλλει ς τ ο Τ μ ι μ α Ε ς ό δ ω ν τ θ σ Δ/νςθσ
Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ϊ ν Υ π θ ρ ε ς ι ϊ ν τ ο υ Δ ι μ ο υ Χ α ν ί ω ν τουλάχιςτον ε π τ ά (07) θμζρεσ
νωρίτερα, ο ενδιαφερόμενοσ κ α αναφζρει τα μζτρα ςθματοδότθςθσ, που κα λάβει για τθν
προςταςία πεηϊν και οχθμάτων και τθν αποτροπι ατυχθμάτων.
12.1.6 Οι κοινόχρθςτοι χϊροι κα παραχωροφνται μετά από ζγκριςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, με
τθν προχπόκεςθ:
i.

να μθ δθμιουργείται όχλθςθ ςτα καταςτιματα,

ii.

να διαςφαλίηεται θ ομαλι κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων από παράπλευρεσ οδοφσ και

iii.

να τθροφνται οι ϊρεσ κοινισ θςυχίασ.

12.1.7 Οι ιδιοκτιτεσ μεταφορικϊν μζςων είναι ςυνυπεφκυνοι εξ’ ολοκλιρου ςε περίπτωςθ
διάκεςθσ των οχθμάτων τουσ (γερανοί, πρζςεσ ετοίμου ςκυροδζματοσ, φορτθγά μεταφοράσ,
μθχανιματα ζργων, κλπ.) για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν χωρίσ άδεια διακοπισ κυκλοφορίασ και
άδεια κατάλθψθσ του κοινόχρθςτου χϊρου για τθ λειτουργία εργοταξίου.
12.1.8 Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα ανάκλθςθσ τθσ χορθγθκείςασ άδειασ ςε περίπτωςθ
παραβίαςθσ των παραπάνω όρων και προχποκζςεων ι λόγω ζκτακτθσ ανάγκθσ (π.χ.
κεομθνίασ).
12.1.9 Σε περίπτωςθ φκοράσ ι βλάβθσ του κοινόχρθςτου χϊρου από τισ εργαςίεσ, τθν ευκφνθ
αποκατάςταςισ του φζρει ο υπεφκυνοσ λειτουργίασ του εργοταξίου και ο επιβλζπων Μθχανικόσ.
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13 Άρκρο 13: Χοριγθςθ άδειασ προςωρινισ κατάλθψθσ Κοινόχρθςτου Χϊρου
για τθ διενζργεια εκδθλϊςεων
13.1 Γενικά
13.1.1 Οι πεηόδρομοι και οι πλατείεσ ι τμιματα αυτϊν, μετά από Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου
ι τθσ Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ (αν ζχει εκχωρθκεί θ αρμοδιότθτα ςε αυτιν), παραχωροφνται
ατελϊσ ςε ςυλλόγουσ, ςωματεία και νομικά πρόςωπα για τθ διενζργεια πολιτιςτικϊν,
κοινωνικϊν, ενθμερωτικϊν, ψυχαγωγικϊν, φιλανκρωπικϊν και εκπαιδευτικϊν εκδθλϊςεων.
13.1.2 Οι εκδθλϊςεισ που γίνονται από Δθμόςιουσ Φορείσ ι πολιτικά Κόμματα με εκπαιδευτικό,
πολιτιςτικό ι ενθμερωτικό χαρακτιρα εξετάηονται κατά περίπτωςθ από τθν Επιτροπι Ροιότθτασ
Ηωισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.1491/1984.
13.1.3 Θ παραχϊρθςθ των κοινόχρθςτων χϊρων ςε εμπορικζσ επιχειριςεισ για τθ διοργάνωςθ
εκδθλϊςεων προωκθτικοφ χαρακτιρα επιτρζπεται μόνο μετά από απόφαςθ του Δθμοτικοφ
Συμβουλίου ι τθσ Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ (αν ζχει εκχωρθκεί θ αρμοδιότθτα ςε αυτιν) και
τθν καταβολι του προβλεπόμενου τζλουσ, όπωσ αυτό προςδιορίηεται ςτθν ςχετικι περί τελϊν
για τθ χριςθ κοινόχρθςτων χϊρων απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Απαραίτθτθ είναι θ
προςκόμιςθ τθσ ζγκριςθσ διακοπισ ι παρεμπόδιςθσ κυκλοφορίασ που εκδίδεται κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 11 του παρόντοσ Κανονιςμοφ.

13.2 Διαδικαςία
Θ άδεια για τθν πραγματοποίθςθ των προαναφερόμενων εκδθλϊςεων χορθγείται υπό τισ κάτωκι
προχποκζςεισ και όρουσ:
13.2.1 Θ αίτθςθ για τθν παραχϊρθςθ του χϊρου κα υποβάλλεται ςτο Τμιμα Εςόδων τθσ Δ/νςθσ
Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ϊ ν Υ π θ ρ ε ς ι ϊ ν τ ο υ Δ ι μ ο υ Χ α ν ί ω ν τουλάχιςτον ζνα (01) μινα νωρίτερα.
13.2.2 Στθν αίτθςθ κα αναφζρονται υποχρεωτικά:


τα πλιρθ ςτοιχεία των διοργανωτϊν τθσ εκδιλωςθσ,



ο χρόνοσ, ο χϊροσ και ο ςκοπόσ τθσ εκδιλωςθσ, κακϊσ και



κάκε απαραίτθτθ λεπτομζρεια για τθν χοριγθςθ τθσ άδειασ.



Σφμφωνθ γνϊμθ τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων Χανίων εφόςον πρόκειται για τθ Παλιά Πόλθ Χανίων.

Για τθν χοριγθςθ τθσ άδειασ απαιτείται ζγκριςθ τθσ Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ κατόπιν ςχετικισ
ειςιγθςθσ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν.
13.2.3

Θ χρονικι διάρκεια τθσ χορθγοφμενθσ αδείασ δεν κα υπερβαίνει το πενκιμερο και ζωσ δφο
φορζσ ετθςίωσ.

13.2.4

Στισ εκδθλϊςεισ για τθν προϊκθςθ προϊόντων και τθν προβολι εμπορικϊν μθνυμάτων, το τζλοσ
κακορίηεται από τθν ιςχφουςα κάκε χρόνο απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τα τζλθ
διαφιμιςθσ.

13.2.5

Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ από τουσ
ενδιαφερομζνουσ, το φψοσ τθσ οποίασ κα κακορίηεται από το ιςχφον κατ’ ζτοσ τζλοσ
παραχϊρθςθσ κοινόχρθςτου χϊρου από διαφιμιςθ.
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13.2.6

Επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ μεγαφωνικϊν εγκαταςτάςεων ςε κοινόχρθςτο χϊρο που ζχει
παραχωρθκεί, με τθν προχπόκεςθ ότι κα τθροφνται απαρζγκλιτα οι ϊρεσ κοινισ θςυχίασ και
κα ζχουν λθφκεί οι απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ από τον ενδιαφερόμενο.

13.2.7

Τα περίπτερα και κάκε είδουσ κινθτζσ καταςκευζσ, που κα τοποκετοφνται από τουσ
διοργανωτζσ πρζπει να είναι καλαίςκθτα και οι διαςτάςεισ τουσ να μθν υπερβαίνουν τα τρία
(3) τετραγωνικά μζτρα.

13.2.8

Απαγορεφεται ρθτά θ πϊλθςθ κάκε είδουσ προϊόντων, κακϊσ οι άδειεσ χορθγοφνται
αποκλειςτικά και μόνο για τθν προϊκθςθ προϊόντων και τθν προβολι μθνυμάτων.

13.2.9

Σε οριςμζνεσ από τισ άδειεσ για κοινωνικό και πολιτιςτικό ςκοπό επιτρζπεται θ εμπορικι
διαφιμιςθ, με τθν προχπόκεςθ ότι θ εκδιλωςθ δεν κα ζχει εμπορικό κζρδοσ.

13.2.10 Ο Διμοσ δίνει προτεραιότθτα ςτθν απρόςκοπτθ κυκλοφορία πεηϊν, των ατόμων με ειδικζσ
ανάγκεσ και των οχθμάτων‚ κακϊσ και ςτθν ομαλι λειτουργία των καταςτθμάτων.
13.2.11 Οι άδειεσ χορθγοφνται για ςυγκεκριμζνο χϊρο και ςε καμία περίπτωςθ για τθν κατάλθψθ του
οδοςτρϊματοσ. Από τθν παραχϊρθςθ του χϊρου δεν πρζπει με κανζνα τρόπο να αναιρείται θ
κοινι χριςθ αυτοφ.
13.2.12 Οι φορείσ–διοργανωτζσ των εκδθλϊςεων ζχουν τθν υποχρζωςθ τθσ εξαςφάλιςθσ τθσ
κακαριότθτασ, τθσ προςταςίασ από κάκε μορφισ ρφπανςθ, τθσ προςταςία του πραςίνου
κακϊσ και τθσ αποκατάςταςθσ τυχόν ηθμιϊν.
13.2.13 Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα ανάκλθςθσ τθσ χορθγθκείςασ άδειασ, αν δεν τθρθκοφν οι
ανωτζρω προχποκζςεισ. Επίςθσ διατθρεί το δικαίωμα εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ δεν τιρθςε τα
προαπαιτοφμενα και ςυμφωνθκζντα να μθ του επαναχορθγεί άδεια ςε επόμενθ αίτθςι του για
μελλοντικι εκδιλωςθ.
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14 Άρκρο 14: Χοριγθςθ άδειασ παραχϊρθςθσ κοινόχρθςτου χϊρου ςε
Ρεριπτεριοφχουσ
14.1 Γενικά
14.1.1 Ραραχωρείται τμιμα κοινόχρθςτου χϊρου εφαπτόμενου με το περίπτερο για τθν τοποκζτθςθ
ενόσ μόνο απλοφ ι διπλοφ (01) ψυγείου για αναψυκτικά, νερά κλπ., ενόσ μόνο (01) ψυγείου
παγωτϊν και δφο (02) ςταντ για τοποκζτθςθ εμπορευμάτων, εφθμερίδων και περιοδικϊν.
14.1.2 Κατά εφαρμογι τθσ παρ.5 εδ.3 του άρκρου 47 τθσ Αιβ/8577/83 ( ΦΕΚ Β 526/24-09-83 ) οι
διαςτάςεισ των τοποκετουμζνων ζξω από τα αναπθρικά περίπτερα ψυγείων δεν πρζπει να είναι
μεγαλφτερεσ των 1,10 x 0,60μ. προκειμζνου για περίπτερα που βρίςκονται ςε κεντρικά ςθμεία τθσ
πόλθσ, ι 1,35 x 0,60μ.,αν τα περίπτερα βρίςκονται ςε ακραίεσ ςυνοικίεσ ι περιοχζσ του Διμου. Τα
ψυγεία πρζπει να τοποκετοφνται κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε θ μια πλευρά τουσ να εφάπτεται με το
ςϊμα του περιπτζρου και υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ κατά τζτοιο τρόπο τοποκζτθςθ των ψυγείων
δεν εμποδίηει τθ κυκλοφορία πεηϊν και δεν απαγορεφεται από τθ ςχετικι Νομοκεςία άλλθσ
Κρατικισ Αρχισ( Αςτυνομικι, Τουριςτικι, κ.λ.π.).Επίςθσ επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ δφο (2) ςταντ
(εμπορευμάτων, περιοδικϊν και τφπου διαςτάςεων 0,50μ. ζκαςτο και μζγιςτου φψουσ 1,50μ.
14.1.3 Ο παραχωροφμενοσ χϊροσ δεν κα υπερβαίνει τα 3,00 τ.μ. όταν τα περίπτερα βρίςκονται ςε
πλατείεσ ι πεηοδρόμια πλάτουσ πάνω από 4,00μ. και τα 2,00 τ.μ. ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ. Σε
περίπτερα που βρίςκονται μπροςτά από προκικεσ καταςτθμάτων ι Υπθρεςιϊν ανεξαρτιτωσ αν το
πλάτοσ πεηοδρομίου είναι μεγαλφτερο των 4,00μ. κα τουσ διατίκεται χϊροσ 2,00 τ.μ.
14.1.4 Το Σμιμα Ελεγχόμενθσ τάκμευςθσ & Ελζγχου Κοινοχριςτων Χϊρων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν
Υπθρεςιϊν παρακολουκεί και ελζγχει τθν τιρθςθ των προχποκζςεων εκμίςκωςθσ του
κοινόχρθςτου χϊρου, που καταλαμβάνει κάκε περίπτερο, ωσ και τθν επιβολι των τελϊν
χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου ι και προςτίμων, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
14.1.5 Δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ κοινόχρθςτου χϊρου ςε περίπτερα ςε πεηοδρόμια πλάτουσ
μικρότερου των τριϊν μζτρων (3,00μ) και εφόςον δεν εξαςφαλίηεται ελάχιςτο ελεφκερο πλάτοσ
πεηοδρομίου, ίςο ι μεγαλφτερο του ενόσ μζτρου και πενιντα εκατοςτϊν (1,50μ.) για όδευςθ
των πεηϊν, αφαιροφμενθσ τθσ φφτευςθσ (δενδροςτοιχία, παρτζρι κλπ.) και τυχόν άλλων
ςτακερϊν ςτοιχείων εξοπλιςμοφ. Θ παραχϊρθςθ κα γίνεται με τρόπο που κα προςτατεφεται το
υφιςτάμενο πράςινο.
14.1.6 Δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ κοινόχρθςτου χϊρου ςε περίπτερα που βρίςκονται εγκατεςτθμζνα
ζμπροςκεν διατθρθτζων κτιρίων, ιςτορικϊν και αρχαιολογικϊν χϊρων κακϊσ και ςε μουςεία,
μνθμεία, αγάλματα.
14.1.7 Δεν επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ μεγαφωνικϊν εγκαταςτάςεων, θ λειτουργία τθλεοράςεων και
λοιπϊν ςυςκευϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, που παραχωροφνται περιμετρικά των περιπτζρων.
14.1.8 Δεν επιτρζπεται θ αποκικευςθ εμπορευμάτων, διαφθμιςτικϊν ςτοιχείων και λοιπϊν
ςτοιχείων εξοπλιςμοφ ςτον παραχωροφμενο κοινόχρθςτο χϊρο.
14.1.9 Δεν επιτρζπεται ςε παρακείμενουσ χϊρουσ των περιπτζρων θ τοποκζτθςθ παιχνιδιϊν
οποιουδιποτε είδουσ (θλεκτρονικά, κινοφμενα, μπαςκζτεσ κλπ.).
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14.1.10 Δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ κοινόχρθςτου χϊρου ςε περίπτερα που βρίςκονται ςε νθςίδεσ
οδϊν και πεηόδρομουσ εφόςον δεν πλθροφνται οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ελεφκερου χϊρου που
περιγράφονται ανωτζρω .

14.2 Διαδικαςία
Οι αιτιςεισ χοριγθςθσ άδειασ κοινόχρθςτου χϊρου για τθν τοποκζτθςθ των ανωτζρω ειδϊν κα
υποβάλλονται ςτο Τμιμα Εςόδων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Χανίων, ςυνοδευόμενεσ
από τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
14.2.1 Απόφαςθ εκμίςκωςθσ δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ περιπτζρου από το Διμο.
14.2.2 Άδεια λειτουργίασ περιπτζρου ςε ιςχφ και άδεια πϊλθςθσ τυποποιθμζνων προϊόντων
(Υ1γ/Γ.Ρ/οικ. 96967/12 (2718 Β’/08.10.2012),
14.2.3 Φωτοαντίγραφο τθσ τελευταίασ άδειασ παραχϊρθςθσ κοινόχρθςτου χϊρου, που ζχει τυχόν
χορθγθκεί,
14.2.4 Φωτοαντίγραφο εγγράφου φορολογικισ αρχισ, όπου κα αναγράφεται
επιχείρθςθσ και

το ΑΦΜ τθσ

14.2.5 Σχεδιάγραμμα μθχανικοφ ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι (.dwg) (με πινακίδα με πλιρθ
ςτοιχεία του περιπτζρου, κζμα ςχεδίου, θμερομθνία, διευκρινιςτικά ςτοιχεία, και πρωτότυπθ
ςφραγίδα του μθχανικοφ), το οποίο κα περιλαμβάνει:


Αποτφπωςθ, όπου κα απεικονίηεται θ κζςθ του περιπτζρου, τα παρακείμενα καταςτιματα,
οι είςοδοι και τα παράκυρα των κατοικιϊν, το πλάτοσ του κοινόχρθςτου χϊρου, το πλάτοσ
τθσ οδοφ. Επίςθσ, κα εμφαίνεται θ τυχόν υπάρχουςα όδευςθ τυφλϊν, ράμπεσ, υπάρχοντα
δζντρα και φφτευςθ ςτον προτεινόμενο χϊρο τοποκζτθςθσ των ςτοιχείων εξοπλιςμοφ και
λοιπά ςτοιχεία αςτικοφ εξοπλιςμοφ ςτον ίδιο χϊρο (ςτφλοι ΔΕΘ, ΟΤΕ, ηαρντινιζρεσ ι
παρτζρια, παγκάκια του Διμου κλπ.), το ΚΑΕΚ ακινιτου, εφόςον βρίςκεται ςε περιοχι όπου
ζχει υλοποιθκεί το Εκνικό Κτθματολόγιο με αναγραφόμενεσ τισ ςυντεταγμζνεσ του
ηθτοφμενου κοινοχριςτου χϊρου ςτο προβολικό ςφςτθμα ΕΓΣΑ’87.



Ρρόταςθ χωροκζτθςθσ των ςτοιχείων εξοπλιςμοφ του περιπτζρου ςτον εξωτερικό χϊρο.



Αναλυτικό υπολογιςμό επιφάνειασ κατάλθψθσ ςε τετραγωνικά μζτρα (ολικό εμβαδόν =
μικοσ Χ πλάτοσ) του ανωτζρω χϊρου.

Αφοφ κατατεκεί θ ανωτζρω αίτθςθ, θ Επιτροπι Οριοκζτθςθσ Ραραχωροφμενων Κοινοχριςτων
Χϊρων (Ε.Ο.Ρ.Κ.Χ.) εξετάηει τα υποβαλλόμενα ςτοιχεία και ςυντάςςει τθν “Ρρόταςθ Ραραχϊρθςθσ Κ. Χ.”,
τθν οποία αποςτζλλει ςτο Τμιμα Εςόδων τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ για τθν χοριγθςθ τθσ άδειασ χριςθσ
κοινόχρθςτου χϊρου.
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15 Άρκρο 15: Χοριγθςθ άδειασ χριςθσ παραχϊρθςθσ κοινόχρθςτου χϊρου ςε
Οργανιςμοφσ, Φορείσ, Εταιρείεσ (ΔΕΘ, ΟΤΕ, ΑΤΜ Τραπεηϊν, ΕΛΤΑ, Οπτικζσ
ίνεσ κλπ.)
15.1 Γενικά
15.1.1 Τα τζλθ χριςθσ των κοινόχρθςτων χϊρων επιβάλλονται, όπωσ είναι γνωςτό, βάςει των
διατάξεων του άρκρου 13 του από 24-9/20.10.1958 Β.Δ., όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε με το
άρκρο 3 του Ν.1080/80 και καταλαμβάνουν κάκε περίπτωςθ διαρκοφσ ι πρόςκαιρθσ χριςθσ
κοινόχρθςτων χϊρων (πεηοδρομίων, οδϊν, πλατειϊν κτλ., κακϊσ και του υπεδάφουσ αυτϊν).
15.1.2 Ευρφτατθ χριςθ κοινόχρθςτων χϊρων, ςε όλθ τθν ζκταςθ του Διμου, γίνεται από Οργανιςμοφσ,
Φορείσ και Επιχειριςεισ, που με τθν εγκατάςταςθ των δικτφων τουσ (καλωδίων, ςωλθνϊςεων,
οπτικϊν ινϊν, ςτάςεων ΚΤΕΛ-ΤΑΞΙ, ΑΤΜ τραπεηϊν, τθλεφωνικϊν καλάμων, πινακίδων, ΚΑΦΑΟ
ΔΕΘ, ΟΤΕ, μεταςχθματιςτζσ ΔΕΘ, ςτφλοι ΔΕΘ-ΟΤΕ, υποςτακμϊν κλπ.), εξυπθρετοφν τουσ πελάτεσ
τουσ, αποκομίηοντασ κζρδθ από τον παραχωροφμενο ι ιδθ χρθςιμοποιοφμενο κοινόχρθςτο χϊρο
του εδάφουσ ι του υπεδάφουσ.
15.1.3 Ο ΟΤΕ δεν απαλλάςςεται από τθν επιβολι τελϊν χριςεωσ κοινόχρθςτων χϊρων για
εγκατάςταςθ και εκμετάλλευςθ τθλεφωνικϊν καλάμων. (ΣτΕ 2958/2011 και 3571/2011).

τθν

15.1.4 Θ ΔΕΘ και ο ΟΤΕ αποτελοφν πλζον νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου (Α.Ε) που λειτουργοφν κατά
τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ και δεν περιλαμβάνονται ςτα πρόςωπα εκείνα που κατά το
άρκρο 82 του Β.Δ. 24/9-20-10/1958 απαλλάςςονται από τα δθμοτικά και κοινοτικά τζλθ.
Ακολοφκωσ δφναται να επιβλθκεί και επί αυτϊν το τζλοσ κοινόχρθςτων χϊρων όπωσ προβλζπεται
από το άρκρο 3 του Νόμου 1080 του 1980 (ΚΕΔΕ 3374/28.12.2012). Σφμφωνα με το υπ’ αρικμ.
3374/28.12.2012 ζγγραφο τθσ ΚΕΔΕ, μασ γίνεται γνωςτό ότι «θ ΔΕΘ και ο ΟΤΕ αποτελοφν πλζον
νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου (Α.Ε.) που λειτουργοφν κατά τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ
οικονομίασ και δεν περιλαμβάνονται ςτα πρόςωπα εκείνα που κατά το άρκρο 82 του Β.Δ 24/9-2010/1958 απαλλάςςονται από τα δθμοτικά τζλθ. Ακολοφκωσ δφναται να επιβλθκεί και επί αυτϊν το
τζλοσ κοινόχρθςτων χϊρων, όπωσ προβλζπεται από το άρκρο 3 του Ν.1080/80. Με τθν επιβολι
ςυνεπϊσ του πιο πάνω τζλουσ (ςφμφωνα με τουσ οριςμοφσ και τισ διαδικαςίεσ του ΚΔΚ) ςε όλεσ
τισ περιπτϊςεισ των κάκε είδουσ δικτφων και εγκαταςτάςεων, που διατρζχουν ι είναι
τοποκετθμζνεσ ςτουσ Διμουσ και που καταλαμβάνουν και χρθςιμοποιοφν κοινόχρθςτουσ χϊρουσ,
και τα δθμοτικά ζςοδα κατοχυρϊνονται και οι Δθμοτικζσ Αρχζσ επιτελοφν το κακικον τουσ,
τθρϊντασ απαρζγκλιτα τθ νομιμότθτα».
15.1.5 Το τζλοσ ορίηεται ετιςιο κατά τετραγωνικό μζτρο ανεξαρτιτωσ χρόνου χριςεωσ και αναλόγωσ
τθσ περιοχισ τθσ πόλεωσ, ςτθν οποία βρίςκεται ο χρθςιμοποιοφμενοσ χϊροσ. Θ επιβολι του
τζλουσ γίνεται αδιαφόρωσ τθσ διάρκειασ χριςθσ του κοινόχρθςτου χϊρου.
15.1.6 Σε κάκε περίπτωςθ το αναλογοφν τζλοσ καταβάλλεται είτε μετρθτοίσ είτε με ιςόποςθ εγγυθτικι
επιςτολι ςτο οικείο Δθμοτικό Ταμείο προ τθσ παράδοςθσ τθσ άδειασ χριςθσ αναγραφομζνου
επ' αυτισ του αρικμοφ του γραμματίου είςπραξθσ ι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ. Στθν
περίπτωςθ κατάκεςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, θ είςπραξθ του αναλογοφντοσ τζλουσ γίνεται ςε
δόςεισ, οι οποίεσ κακορίηονται με Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου μζχρι τθν 31θ
Δεκεμβρίου του προθγοφμενου ζτουσ, μετά από αίτθςθ των ενδιαφερομζνων. Εάν
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διαπιςτωκεί κακυςτζρθςθ καταβολισ των, κατά τα ανωτζρω, δόςεων ο Διμοσ προβαίνει
άμεςα ςτισ ενζργειεσ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ.

15.2 Διαδικαςία
15.2.1 Θ άδεια παραχϊρθςθσ κοινόχρθςτου χϊρου δίνεται μετά από μελζτθ των αρμόδιων Τ εχνικϊν
Υ πθρεςιϊν του Φορζα που αιτείται και μετά από ζγκριςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του
Διμου Χανίων.
15.2.2 Στθν αίτθςθ, που κα υποβάλλεται ςτο Τμιμα Ε ς ό δ ω ν τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν,
κα αναγράφονται:
i.

το ονοματεπϊνυμο ι θ επωνυμία του αιτοφντοσ,

ii.

το είδοσ και θ διεφκυνςθ τθσ αςκοφμενθσ επιχείρθςθσ,

iii.

θ κζςθ, θ ζκταςθ και το είδοσ του αιτοφμενου προσ χριςθ χϊρου

iv.

θ χρονικι διάρκεια για τθν οποία αιτείται θ παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ του χϊρου και

v.

Δθμοτικι ενθμερότθτα (θ μθ φπαρξθ, εισ βάρουσ του ενδιαφερομζνου, βεβαιωμζνων
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν προσ αυτοφσ, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ εκκρεμοδικίασ και του
διακανονιςμοφ καταβολισ αυτϊν, ςφμφωνα με τθ ςχετικι νομοκεςία).
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16 Άρκρο 16: Αυκαίρετθ χριςθ – Κυρϊςεισ – Ρρόςτιμα
16.1 Γενικά
16.1.1 Αυκαίρετθ κεωρείται θ χριςθ κοινόχρθςτου χϊρου χωρίσ τθν προθγοφμενθ άδεια του Διμου,
κακϊσ και θ χριςθ του κοινόχρθςτου χϊρου κατά παράβαςθ των όρων τθσ χορθγθκείςασ άδειασ
είτε αυτοί αφοροφν το είδοσ τθσ χριςθσ, τθ κζςθ ι τθν ζκταςθ του παραχωροφμενου χϊρου, είτε
τθ διάρκεια τθσ άδειασ.
16.1.2 Στοιχεία λειτουργικά ι διακοςμθτικά και ςκιάδια, που τοποκετοφνται χωρίσ άδεια ςε χϊρουσ
παραχωρθμζνουσ για τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων ι εμπορευμάτων κεωροφνται αυκαίρετθ
κατάλθψθ κοινοχριςτου χϊρου.
16.1.3 Θ ζγκαιρθ αίτθςθ ζκδοςθσ και ανανζωςθσ των αναγκαίων αδειϊν ανά ζτοσ, αποτελοφν ευκφνθ του
ιδιοκτιτθ του καταςτιματοσ.
16.1.4 Οι άδειεσ που ζχουν χορθγθκεί από τον Διμο Χανίων, τθροφνται ςτο κατάςτθμα και
επιδεικνφονται κατά τθ διενζργεια ελζγχου από αρμόδια όργανα του Διμου Χανίων ι τθσ
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ.

16.2 Κυρϊςεισ
16.2.1 Σε περίπτωςθ αυκαίρετθσ χριςθσ κοινόχρθςτων χϊρων των οποίων ζχει επιτραπεί θ
παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ, επιβάλλεται ςε βάροσ του παραβάτθ με απόφαςθ του Δθμάρχου,
εκτόσ από το αναλογοφν τζλοσ και ιςόποςο πρόςτιμο, ανεξάρτθτα από το διάςτθμα τθσ
αυκαίρετθσ χριςθσ.
16.2.2 Με όμοια Απόφαςθ επιβάλλεται πρόςτιμο, ςε βάροσ εκείνου, που προβαίνει ςε αυκαίρετθ
χριςθ του χϊρου του οποίου θ παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ δεν ζχει επιτραπεί, ίςο με το
διπλάςιο του μεγαλφτερου κατά τετραγωνικό μζτρο ποςοφ, που κακορίςτθκε με απόφαςθ του
οικείου Συμβουλίου για τουσ χϊρουσ για τουσ οποίουσ ζχει επιτραπεί θ παραχϊρθςθ για όμοια
χριςθ.
16.2.3 Θ αυκαίρετθ χριςθ διαπιςτϊνεται από το Διμο ι τισ Αςτυνομικζσ Αρχζσ. Σε περίπτωςθ που
γίνεται αυκαίρετθ χριςθ του χϊρου κακ' υποτροπι, τα ανωτζρω πρόςτιμα επιβάλλονται
μζχρι και δφο φορζσ κατϋ ζτοσ και αν διαπιςτωκεί για τρίτθ φορά αυκαίρετθ χριςθ, ο Διμοσ
με ςυνεργείο του προβαίνει ςτθν αφαίρεςθ κάκε είδουσ αντικειμζνων, δυνάμενοσ να ηθτιςει
για το ςκοπό αυτόν τθ ςυνδρομι τθσ οικείασ Α ςτυνομικισ Α ρχισ. Τα αντικείμενα
καταγράφονται ςε ειδικι κατάςταςθ, που υπογράφεται από τον επικεφαλισ του ςυνεργείου και
δεν επιςτρζφονται εάν δεν καταβλθκεί, ειδικό πρόςτιμο για τα ζξοδα μεταφοράσ και
αποκικευςθσ, το οποίο κακορίηεται με τθν απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τουσ
χϊρουσ για τουσ οποίουσ ζχει επιτραπεί θ παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ.
Αν το ανωτζρω ειδικό πρόςτιμο δεν εξοφλθκεί εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ τριϊν (3) μθνϊν
από τθν θμζρα τθσ αφαίρεςθσ, τα είδθ κατάςχονται και δφνανται να διατίκενται, να
εκποιοφνται ι να καταςτρζφονται από το Διμο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 199 του ν. 3463/06
(άρκρο 13 παρ.8 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 3 του
Ν.1080/80 και ςτθ ςυνζχεια αντικαταςτάκθκε εκ νζου από τθν παρ. 5 του άρκρου 26
Ν.1828/89, 2 Α’/1989 και τροποποιικθκε από το άρκρο 6 του Ν.1900/90, 125 Α’/1990, και
αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.2 του άρκρου 50 του Ν.4257/14).
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16.2.4 Επιπροςκζτωσ, όταν διαπιςτϊνεται αυκαίρετθ κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου κακϋ υποτροπι
και μετά τθν επιβολι των ωσ άνω νομίμων κυρϊςεων, δεν νομιμοποιείται ο αυκαίρετοσ
χριςτθσ ςτθν χοριγθςθ αδείασ κατάλθψθσ του ιδίου χϊρου. Δθλαδι, δεν είναι ποτζ δυνατόν να
νομιμοποιθκεί εκ των υςτζρων το χρονικό διάςτθμα τθσ αυκαίρετθσ χριςθσ.
16.2.5 Επιπλζον για το επόμενο τουλάχιςτον ζτοσ δεν επιτρζπεται θ χριςθ του ωσ άνω χϊρου από
τον παραβαίνοντα. Μετά τθν παρζλευςθ του ζτουσ εξετάηεται από τθν Επιτροπι Ροιότθτασ
Ηωισ θ δυνατότθτα τθσ χοριγθςθσ άδειασ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου, κατόπιν αιτιματοσ του
ενδιαφερομζνου.
16.2.6 Εάν μετά τθν επιβολι των ωσ άνω, κατά Νόμο, προςτίμων και τθν απομάκρυνςθ κάκε είδουσ
αντικειμζνων από τον εξωτερικό χϊρο του καταςτιματοσ, διαπιςτωκεί θ εκ νζου αυκαίρετθ
χριςθ του χϊρου από τον ιδιοκτιτθ τθσ επιχείρθςθσ, αφαιρείται με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ
Ροιότθτασ Ηωισ θ άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ του καταςτιματοσ.
16.2.7 Σε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται αυκαίρετθ κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου είτε με ςτακερζσ
καταςκευζσ είτε με κινθτά αντικείμενα αυτά κακαιροφνται και απομακρφνονται με ςυνεργεία
ευκφνθσ του Διμου Χανίων. Θ προκφπτουςα δαπάνθ επιβάλλεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
ΚΕΔΕ, εισ βάροσ του ιδιοκτιτθ του καταςτιματοσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, ο οποίοσ χορθγεί
με τθν υποβολι τθσ ςχετικισ αιτιςεωσ του ανζκκλθτθ προσ τοφτο εντολι προσ τα αρμόδια
όργανα του Διμου Χανίων να προβοφν ςτισ απαραίτθτεσ και κατά τα ωσ άνω ενζργειεσ.
16.2.8 Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ και διαπίςτωςθσ για τρίτθ φορά αυκαίρετθσ κατάλθψθσ
κοινόχρθςτου χϊρου με τθν ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων, τοποκζτθςθ άλλων κινθτϊν
αντικειμζνων ι καταςκευϊν, που δεν αναφζρονται ςτθ ςχετικι άδεια ι κακ’ υπζρβαςθ τθσ
χορθγθκείςθσ ςχετικισ ζγκριςθσ των χαρακτθριςτικϊν των υπό ςτοιχεία 8.1. ζωσ 8.5.
αναφερομζνων ςτθν παροφςα ςτοιχείων, ανακαλείται άμεςα θ χορθγθκείςα άδεια χριςθσ
κοινόχρθςτου χϊρου, κακϊσ και θ άδεια τοποκζτθςθσ λειτουργικϊν ι διακοςμθτικϊν
ςτοιχείων ι των ςχετικϊν εγκρίςεων, τα δε καταβλθκζντα και ςε ςχζςθ με τθν άδεια χριςθσ
κοινόχρθςτου χϊρου τζλθ δεν επιςτρζφονται. Επίςθσ, δεν επιτρζπεται θ χοριγθςθ άδειασ
χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου για τθν επόμενθ χρονιά.
16.2.9 Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ και διαπίςτωςθσ για δεφτερθ φορά αυκαίρετθσ κατάλθψθσ, θ
Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν οφείλει να ενθμερϊνει εγγράφωσ όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ
υπθρεςίεσ (Τμιμα αδειοδοτιςεων, Διεφκυνςθ Υπθρεςίασ Δόμθςθσ, Διεφκυνςθ Υγειονομικοφ
Ελζγχου και ΕΛΑΣ) για τθν επιβολι των αντίςτοιχων κυρϊςεων. Θ επιβολι των ανωτζρω
κυρϊςεων δεν αποκλείει τθν επιβολι κυρϊςεων ι τθ λιψθ μζτρων, που προβλζπονται από
άλλεσ νομοκετικζσ διατάξεισ μθ αποκλειομζνθσ τθσ ποινικισ ευκφνθσ.
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17 Άρκρο 17: Χάρτθσ κοινόχρθςτων χϊρων προσ παραχϊρθςθ
Ειδικά για τθν Ραλιά Ρόλθ των Χανίων, τα τμιματα των κοινόχρθςτων χϊρων των οποίων
επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ απεικονίηονται ςτο ςυνθμμζνο ςτο παρόντα κανονιςμό χάρτθ, ο οποίοσ
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Κανονιςτικισ Απόφαςθσ και κατιςχφει αυτισ.
Το αυτό κα ιςχφει και για άλλεσ περιοχζσ του Διμου Χανίων μετά τθ ςφνταξθ αντίςτοιχων χαρτϊν
για αυτζσ.
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18 Άρκρο 18: Ζναρξθ Ιςχφοσ
Θ παροφςα Κανονιςτικι Ρράξθ κακϊσ και ο ςυνθμμζνοσ χάρτθσ τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ, αντικακιςτοφν
τον αντίςτοιχο προθγοφμενο κανονιςμό χριςθσ παραχωροφμενων κοινοχριςτων χϊρων, αποφάςεισ
Δ.Σ. 155/2001 και 514/2011, όλεσ τισ τροποποιιςεισ-ςυμπλθρϊςεισ του, κακϊσ και όλεσ τισ επιμζρουσ
αποφάςεισ Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν παραχϊρθςθ προσ χριςθ κοινόχρθςτων χϊρων του Διμου
Χανίων και κα αναπροςαρμόηεται ςφμφωνα με τα εκάςτοτε εκδιδόμενα διατάγματα χριςεων γθσ.
Θ ανωτζρω Κανονιςτικι Ρράξθ να δθμοςιευκεί μία (01) φορά ςε τοπικι εφθμερίδα.
Θ ιςχφσ τθσ αρχίηει από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ.
Οποιαδιποτε επόμενθ ειδικι κανονιςτικι πράξθ που αφορά ςτθ ρφκμιςθ κανόνων ςε
ςυγκεκριμζνθ περιοχι δεν επθρεάηει τθν ιςχφ τθσ παροφςασ, ωσ προσ τισ γενικζσ τθσ διατάξεισ.
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Αλαζέηεη ζηνλ θ. Γήκαξρν ηηο παξαπέξα ελέξγεηεο ζύκθσλα κε ην λόκν.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΓΟΝΣΑΚΖ ΜΑΝΧΛΖ

ΓΟΤΛΑ ΛΑΜΠΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ

1. ΑΓΓΔΛΑΚΖ ΝΑΤΗΚΑ
2. ΑΛΔΞΑΝΓΡΑΚΖ ΝΔΚΣΑΡΗΟ
3. ΑΛΗΦΗΔΡΑΚΖ-ΑΝΓΡΟΤΛΑΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ
4. ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ
5. ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ-ΑΡΗΚΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ
6. ΑΡΥΟΝΣΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ
7. ΒΑΡΓΑΚΖ ΑΝΣΧΝΗΟ-ΗΧΑΝΝΖ
8. ΒΛΑΕΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
9. ΒΛΑΥΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ
10. ΒΟΤΛΓΑΡΗΓΖ ΜΖΝΑ
11. ΒΟΤΣΔΣΑΚΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ
12. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ
13. ΚΑΡΑΜΠΗΝΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
14. ΚΔΜΔΗΓΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ
15. ΚΟΚΚΗΝΑΚΖ ΜΑΡΗΑ
16. ΚΟΝΣΑΞΑΚΖ ΔΤΣΤΥΗΟ

17. ΚΟΣΕΑΜΗΥΑΛΖ ΜΗΥΑΖΛ
18. ΚΟΤΚΛΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ
19. ΚΟΤΡΟΤΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
20. ΚΟΤΣΡΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ
21. ΛΔΒΔΝΣΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
22. ΛΔΗΦΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
23. ΜΑΡΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ
24. ΜΑΤΡΔΓΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ
25. ΜΤΛΧΝΑΚΖ ΘΔΟΥΑΡΟΤΛΑ
26. ΞΑΝΘΟΤΓΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ
27. ΠΑΗΝΔΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
28. ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
29. ΠΑΠΑΓΟΓΗΑΝΝΖ ΑΡΗΣΔΗΓΖ
30. ΠΑΠΑΝΣΧΝΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
31. ΠΔΡΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ
32. ΠΔΡΡΑΚΖ ΒΑΡΒΑΡΑ
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33. ΠΟΤΛΗΓΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ
34. ΡΗΕΟ ΔΡΑΦΔΗΜ
35. ΑΡΡΖ ΗΧΑΝΝΖ
36. ΚΟΤΛΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ
37. ΥΟΗΝΟΠΛΟΚΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ
38. ΣΕΖΚΑ ΘΔΟΓΧΡΟ
39. ΣΕΗΝΔΤΡΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ
40. ΣΑΠΑΚΟ ΓΔΧΡΓΗΟ
41. ΦΑΝΓΡΗΓΑΚΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
42. ΦΗΧΣΑΚΖ ΣΑΤΡΟ
43. ΦΟΒΑΚΖ ΜΑΝΟΤΟ
44. ΦΡΑΓΓΔΓΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ
45. ΦΡΑΓΚΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ
46. ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ-ΜΗΥΑΖΛΑΚΖ ΥΡΤΖ
47. ΦΤΥΟΓΗΟΤ ΔΛΔΝΖ

