
ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:   Δήμο  Νέας Προποντίδας

Για χορήγηση  άδειας  χρήσης
κοινόχρηστου  χώρου,  αιγιαλού –

παραλίας.

Α.  ΦΥΣΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ Παρακαλώ  να  μου  χορηγήσετε  άδεια  χρήσης

για  την  ανάπτυξη  

τραπεζοκαθισμάτων έκτασης .........τ.μ   

εμπορευμάτων έκτασης.......................τ.μ

  ⃣   με υαλοφράκτη   

έμπροσθεν  του  καταστήματός  μου,  το  οποίο

βρίσκεται  στην  περιοχή  ..................................................... 

και  λειτουργεί  ως  κατάστημα  .........................................

με  διακριτικό  τίτλο   ................................................................

για  το  έτος  2021.

     

Συνημμένα  σας  υποβάλλω  τα

δικαιολογητικά  όπως  αυτά  αναγράφονται

στην πίσω όψη του παρόντος. 

                  

            Ο/Η υπογράφων/ουσα

...................................................

Επώνυμο ……………………………….............……….………

Όνομα …………………………………….............….………

Όνομα  πατ. ………………………………..............………………

Όνομα  μητ. ……………………………………..............…………

Α.Φ.Μ ………………………………………..............………

Α.Δ.Τ. ……………………..............…………………………

Διεύθυνση
κατοικίας 

…………………………………………...............…

…………………………………………............... 

Τ.Κ …………………………………………............... 

Κινητό Τηλ ....………………………………..............………

Β.  ΝΟΜΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ

Επωνυμία …………………………………………...............
……

Έδρα …………………………………………...............
……

Εκπρόσωπος …………………………………………...............
……

Επώνυμο …………………………………………...............
……

Όνομα …………………………………………...............
……

Όνομα  πατ. …………………………………………...............
……

Α.Φ.Μ …………………………………………...............
……

Α.Δ.Τ. …………………………………………...............
……

Διεύθυνση …………………………………………...............
……

Τηλέφωνο ………………………………………..............………

Ημερομηνία …………………/………………/2021



Αντίγραφο της αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας του καταστήματος ή αντίγραφο της έναρξης 
επιτηδεύματος για τα καταστήματα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του κτιρίου του καταστήματος

Τοπογραφικό διάγραμμα σε έντυπη  μορφή με συντεταγμένες ΕΓΣΑ, υπογεγραμμένο από 
μηχανικό, στο οποίο θα σημειώνονται, η ακριβής θέση του καταστήματος, η είσοδος αυτού, οι 
διαστάσεις της προσόψεως του, ο περιβάλλον αυτό χώρος και ο υπό παραχώρηση προς χρήση 
κοινόχρηστος χώρος, του οποίου θα απεικονίζεται ευκρινώς ή ακριβής θέση και η επιφάνεια 
την οποίαν αυτός καταλαμβάνει.

Φωτογραφίες του καταστήματος και του προς χρήση κοινοχρήστου χώρου.

Σχεδιάγραμμα κλίμακας; 1:100, σε έντυπη  μορφή, υπογεγραμμένο από μηχανικό, του 
αιτουμένου προς χρήση κοινοχρήστου χώρου, με αναγραφόμενες διαστάσεις και αποτύπωση 
του υφισταμένου αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, φωτιστικά, πινακίδες, παρτέρια, φρεάτια 
κλπ), εφόσον υπάρχει αστικός εξοπλισμός.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποίαν θα δηλώνεται υπευθύνως ότι, ο 
παραχωρούμενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικώς για την 
αιτουμένη χρήση.

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος αιτείται την χρήση κοινοχρήστου χώρου, για κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος, ευρισκομένου έμπροσθεν παρακειμένου καταστήματος ή
παρακείμενης κατοικίας, τότε καταθέτει και υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποίαν διατυπώνεται η συγκατάθεση του κατέχοντος ή
χρησιμοποιούντος τα ακίνητα αυτά, εκτός των περιπτώσεων που τα ανωτέρω ακίνητα δεν
χρησιμοποιούνται, υπό την αίρεση ότι εάν ο ιδιοκτήτης του παρακείμενου ακινήτου θέλει
να  χρησιμοποιήσει  το  χώρο  που  βρίσκεται  έμπροσθεν  της  ιδιοκτησίας  του,  η  άδεια
ανακαλείται άμεσα χωρίς αξίωση αποζημίωσης.
Δημοτική ενημερότητα.  Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί το τέλος επί των
ακαθαρίστων εσόδων και τέλος παρεπιδημούντων των προηγούμενων ετών.  

Βεβαίωση από μηχανικό ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές  

Βεβαίωση στατικής  επάρκειας  από μηχανικό,  για  τυχόν  κατασκευές,  στην  οποία  θα
αναφέρεται ρητά και ότι η κατασκευή συνάδει με τη χρήση.
Επί  κοινοχρήστου  χώρου,  για  τον  οποίον  δύναται  να  παραχωρηθεί  το  δικαίωμα
χρήσεως  αυτού,  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  οποιαδήποτε  μόνιμη  κατασκευή  (όπως  για
παράδειγμα,  υποστυλώματα,  ζαρντινιέρες,  καθίσματα  για  την  τοποθέτηση
συσκευών προβολής και τηλεοράσεως, κ.λ.π) και τοποθέτηση στοιχείων εξοπλισμού
(π.χ, μπάρ, ψυγεία, ψύκτες, πιατοθήκες, μονάδες ψύξεως, κ.λ.π)
Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών υαλόφρακτων ανεμοφρακτών μέγιστου ύψους
έως 1,60μ καθώς και άλλων διακοσμητικών στοιχείων τηρούμενων των σχετικών
νομικών διατάξεων.
Στην  περίπτωση  χρήσης  μαζί  με  τα  τραπεζοκαθίσματα,  λειτουργικού  ή
διακοσμητικού εξοπλισμού όπως  υαλοφράκτες κλπ, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει επί
πλέον: 
σκαρίφημα 1/100 υπογεγραμμένο από μηχανικό,  διά του οποίου θα αποτυπώνεται  η
διαρρύθμιση του χώρου
 Ο προαναφερόμενος εξοπλισμός εγκαθίσταται εντός των ορίων του παραχωρούμενου
προς  χρήση  κοινοχρήστου  χώρου.  Επίσης,  ο  εξοπλισμός  αυτός,  δεν  επιτρέπεται  να
τροποποιεί  ή  να  προξενεί  φθορές  σε  οιοδήποτε  άλλο  στοιχείο  διαμορφώσεως  ή
φυτεύσεως. 
Σε περίπτωση που θα τοποθετηθεί στον κοινόχρηστο χώρο που ζητείται με αίτηση
διακοσμητικός εξοπλισμός (ομπρέλες, υαλοφράκτες κλπ), τότε ένα μήνα μετά τη
λήψη  της  άδειας  χρήσης  κοινοχρήστου  χώρου,  ο  ενδιαφερόμενος  θα  πρέπει  να



προσκομίσει  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  αστικής  ευθύνης.  Η  μη  προσκόμιση  του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας. 


