
Δικαιολογητικά για τη Χορήγηση Άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου

1. Για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

i. Αίτηση χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου στο κατάστημα Υ.Ε.

ii.Φωτοαντίγραφο άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας  καταστήματος   σε  ισχύ  με  το  θεωρημένο από τη

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας σχετικό σχεδιάγραμμα ή την πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων

ατόμων σε ισχύ, όπου θα συμπεριλαμβάνεται ο δυνητικά παραχωρούμενος από το Δήμο χώρος.

 iii.Δημοτική Ενημερότητα.

ιv.Απόδειξη ταμειακής μηχανής

v.  Σχεδιάγραμμα μηχανικού σε έντυπη ΚΑΙ ηλεκτρονική μορφή (.dwg) (με πινακίδα με πλήρη στοιχεία του

Κ.Υ.Ε. θέμα σχεδίου,  ημερομηνία,  διευκρινιστικά στοιχεία και  πρωτότυπη σφραγίδα του μηχανικού),  το

οποίο θα περιλαμβάνει:

·Αποτύπωση, όπου θα απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και

τα παράθυρα των κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του κοινόχρηστου χώρου, το

πλάτος της οδού. Επίσης, θα φαίνεται η τυχόν υπάρχουσα όδευση τυφλών, ράμπες, υπάρχοντα δέντρα και

φύτευση  στον  προτεινόμενο  χώρο  τοποθέτησης  των  τραπεζοκαθισμάτων  και  λοιπά  στοιχεία  αστικού

εξοπλισμού στον ίδιο χώρο (στύλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ, ζαρντινιέρες ή παρτέρια, παγκάκια του Δήμου, κ.λ.π.), το

ΚΑΕΚ  ακινήτου,  εφόσον  βρίσκεται  σε  περιοχή,  όπου  έχει  υλοποιηθεί  το  Εθνικό  Κτηματολόγιο,  με

αναγραφόμενες τις συντεταγμένες του αιτούμενου κοινοχρήστου χώρου στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ'87.

·  Πρόταση καθορισμού (οριοθέτησης)  αιτούμενου χώρου για  ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων (διαστάσεις

χώρου με εμβαδόν,  που δεν  υπερβαίνει  τα  εγκεκριμένα από την  άδεια  ίδρυσης και  λειτουργίας  και  τη

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας καθίσματα πολλαπλασιαζόμενα με το συντελεστή 1,2 ανά κάθισμα).

· Αναλυτικό υπολογισμό σε μέτρα (ολικό εμβαδόν = μήκος Χ πλάτος) του ανωτέρω χώρου.

Vi.   Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του καταστήματος  με το εξής  περιεχόμενο:  «Παρέχω στο  Δήμο

Χανίων ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση, όπως ο Δήμος Χανίων δια των αρμοδίων οργάνων του, στις

περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες  διαπιστώνεται  αυθαίρετη  κατάληψη  κοινόχρηστου  χώρου  είτε  με  σταθερές

κατασκευές είτε με κινητά αντικείμενα, να τα καθαιρεί και να τα απομακρύνει με συνεργεία ευθύνης του Δήμου

Χανίων». Η  προκύπτουσα  δαπάνη  επιβάλλεται  εις  βάρος  του  ιδιοκτήτη  της  επιχείρησης  υγειονομικού

ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Ε.Δ.Ε.

2. Για τοποθέτηση  εμπορευμάτων εμπορικών καταστημάτων και Κ.Υ.Ε

i. Αίτηση χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου στο κατάστημα.

ii. Απόδειξη ταμειακής μηχανής.

Iii.  Άδεια  ίδρυσης  και         λειτουργίας  καταστήματος, λιανικής  διάθεσης  τροφίμων  και  ποτών

(μόνο οπωροπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία) και μικτά καταστήματα (υγειονομικού ενδιαφέροντος).



iv. Δημοτική Ενημερότητα

v. Σχεδιάγραμμα μηχανικού σε έντυπη ΚΑΙ ηλεκτρονική μορφή (.dwg) (με πινακίδα με πλήρη στοιχεία του

Κ.Υ.Ε. θέμα σχεδίου, ημερομηνία, διευκρινιστικά στοιχεία, και πρωτότυπη σφραγίδα του μηχανικού), το

οποίο θα περιλαμβάνει:

·Αποτύπωση, όπου θα απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και

τα παράθυρα των κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του κοινόχρηστου χώρου, το

πλάτος της οδού. Επίσης, θα φαίνεται η τυχόν υπάρχουσα όδευση τυφλών, ράμπες, υπάρχοντα δέντρα και

φύτευση  στον  προτεινόμενο  χώρο  τοποθέτησης  των  τραπεζοκαθισμάτων  και  λοιπά  στοιχεία  αστικού

εξοπλισμού στον ίδιο χώρο (στύλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ, ζαρντινιέρες ή παρτέρια, παγκάκια του Δήμου κλπ.),  το

ΚΑΕΚ  ακινήτου,  εφόσον  βρίσκεται  σε  περιοχή  όπου  έχει  υλοποιηθεί  το  Εθνικό  Κτηματολόγιο  με

αναγραφόμενες τις συντεταγμένες του αιτούμενου κοινοχρήστου χώρου στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ '87.

Ο αιτούμενος  κοινόχρηστος  χώρος  θα πρέπει  να  είναι  σύμφωνος  με  τους  όρους  και  προϋποθέσεις  της

παρούσας  κανονιστικής  απόφασης  και  του  χάρτη  κοινοχρήστων  χώρων  προς  παραχώρηση  της  Παλιάς

Πόλης, που τη συνοδεύει.

1. ·Πρόταση χωροθέτησης εμπορευμάτων στον εξωτερικό χώρο. 

2. ·Αναλυτικό υπολογισμό σε μέτρα (ολικό εμβαδόν = μήκος Χ πλάτος) του ανωτέρω

χώρου.


