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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων για το έτος 
2021, λόγφ υήθιζης νέοσ Κανονιζμού κοινότρηζηφν τώρφν και λειηοσργίας 
περιπηέρφν ηοσ Δήμοσ  Πηνειού όλοι οι ενδιαθερόμενοι σποβάλλοσν εκ νέοσ αιηήζεις 
για τοποθέτηση: 

1. Τραπεζοκαθισμάτων 

2. Σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχειών 
3. Εμπορευμάτων 
4. Ειδών περιπτέρου 

5. Οικοδομικών υλικών 
Να υποβάλλουν στο Δήμο σχετική αίτηση αναφέροντας το είδος της χρήσης 

επισυνάπτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 Για έκδοση νέας άδειας  
1. Αίτηση χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου του 

ενδιαφερόμενου  

2.  Τπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έχει λάβει 

γνώση του παρόντος κανονισμού και ότι θα τον τηρεί 

αυστηρά.  

3.  Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή γνωστοποίηση 

λειτουργίας του καταστήματος  

4.  Δηλώσεις δημοτικού φόρου που τυχόν δεν έχει 

υποβάλλει από την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος 

μέχρι την ημέρα της αίτησης.  

5. Δημοτική ενημερότητα 

6. Έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Τ 

7. Απόδειξη ταμειακής μηχανής όπου θα αναγράφεται το 

ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου. 

8. χέδιο κάτοψης σε κλίμακα 1:50 του προτεινόμενου 

προς κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, στον οποίο θα 

απεικονίζονται κάθε είδους εμπόδια φυσικά η τεχνικά που 

περικλείονται στον χώρο αυτό και που θα συνεκτιμούνται 

για την τελική χορήγηση της άδειας κατάληψης του 

κοινόχρηστου χώρου, όπως παγκάκια, φωτιστικά σώματα, 

πινακίδες σήμανσης, δένδρα κλπ. Στα σχέδια θα 

τοποθετούνται τα τραπεζοκαθίσματα υπό κλίμακα, 



διατηρώντας τους κανόνες της αναλογίας λειτουργίας του 

χώρου και θα είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από 

Μηχανικό . Τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού (εις 

τριπλούν) (με πινακάκι με πλήρη στοιχεία του Κ.Υ.Ε, θέμα 

σχεδίου, ημερομηνία, διευκρινιστικά στοιχεία, διαστάσεις 

του εξοπλισμού που σχεδιάζεται και πρωτότυπη σφραγίδα 

του μηχανικού) το οποίο θα περιλαμβάνει: 

 Αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα 

παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα των κατοικιών, 

το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το 

πλάτος της οδού καθώς και η θέση και διαστάσεις του αιτούμενου 

χώρου κατάληψης.  

 Επίσης θα εμφαίνετε η υπάρχουσα όδευση τυφλών, υπάρχοντα 

δέντρα στον προτεινόμενο χώρο τοποθέτησης των 

τραπεζοκαθισμάτων και λοιπά στοιχεία αστικού εξοπλισμού στον ίδιο 

χώρο (στύλοι ΔΕΗ, ΚΑΦΑΟ ΟΤΕ, ζαρντινιέρες ή παρτέρια του Δήμου 

κλπ). 

 Πρόταση χωροθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό χώρο 

(διαστάσεις - αρίθμηση). 

 Αναλυτικό υπολογισμό κατάληψης σε μέτρα (Ολικό Εμβαδόν = 

μήκος Χ πλάτος) ή  μήκος(πρόσοψη) χ ύψος χ70%  

 Διάσταση ελεύθερου πλάτους όδευσης πεζών, που προκύπτει από την 

τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων. 

 χεδιασμό του περιγράμματος του χώρου τοποθέτησης των 

τραπεζοκαθισμάτων με έντονη γραμμή και να αναγράφονται οι 

διαστάσεις του. 

    Το σχέδιο του μηχανικού , που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος 
ελέγχεται  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου . 

   Εφόσον ο ενδιαφερόμενος αιτείται την χρήση κοινοχρήστου χώρου ο 
οποίος βρίσκεται στην πρόσοψη παρακειμένου καταστήματος ή 
κατοικίας, τότε υποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του 

άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία διατυπώνεται η συγκατάθεση 
αυτού που κατέχει ή χρησιμοποιεί τα ακίνητα αυτά, θεωρημένη με το 

γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντα από Δημόσια Υπηρεσία 
 

  Δύο φωτογραφίες που θα περιλαμβάνουν τον προς κατάληψη 

αιτούμενο κοινόχρηστο χώρο, καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο 

του καταστήματος (εκατέρωθεν την πρόσοψη του καταστήματος – 

το πεζοδρόμιο – ή την πλατεία – τα δένδρα – τα φωτιστικά σώματα 

κλπ ). 

 Δημοτική Ενημερότητα 



Για την ετήσια ανανέωση της Άδειας Κατάληψης απαιτείται αίτηση από 
τον ενδιαφερόμενο πριν την έναρξη του έτους που επιθυμεί την 

κατάληψη. 
 

 


