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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ                        
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΟΤ ΧΩΡΟΤ  

ΣΗΝ  ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΕΝΟΣΗΣΑ ΦΑΝΑΡΙΟΤ 

Καλοφνται οι επαγγελματίεσ που κάνουν χριςθ κοινόχρθςτου χϊρου να προςζλκουν ςτο Διμο για υποβολι αίτθςθσ 
για άδεια χριςθσ του χϊρου για τοποκζτθςθ  τραπεηοκακιςμάτων ςταντ προϊόντων κλπ, υποβάλλοντασ τα παρακάτω 
δικαιολογθτικά.  
1)         Καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ για τθν τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων: 
•   ΑΙΣΗΗ (Χορθγείται από το Διμο) 
•   Άδεια  Λειτουργίασ  καταςτιματοσ  ι γνωςτοποίθςθ . 
•   Δθμοτικι ενθμερότθτα.  ΠΡΟΟΧΗ!  Για  να  πάρετε  δθμοτικι  ενθμερότθτα  δεν  πρζπει  να  ζχετε  καμία οφειλι προσ το 
Διμο, ι να είςτε ςε κακεςτϊσ ρφκμιςθσ. 
•   Σαμειακι απόδειξθ με το Α.Φ.Μ. τθσ επιχείρθςθσ 
•   Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ 
•   Σοπογραφικό  διάγραμμα ι ςκαρίφθμα ςτο οποίο κα απεικονίηεται θ ακριβισ τοποκεςία του καταςτιματοσ, θ επωνυμία 
του,  το πλάτοσ  πρόςοψθσ του ακινιτου,  το  πλάτοσ  του πεηοδρομίου και ο δικαιοφμενοσ προσ παραχϊρθςθ κοινόχρθςτοσ 
χϊροσ.                                                               
2)  Λοιπζσ Επιχειριςεισ 
• ΑΙΣΗΗ (Χορθγείται από το Διμο) 
• Δθμοτικι ενθμερότθτα. ΠΡΟΟΧΗ! Για  να πάρετε δθμοτικι ενθμερότθτα δεν πρζπει να ζχετε καμία οφειλι προσ το Διμο, 
ι να είςτε ςε κακεςτϊσ ρφκμιςθσ. 
• Σαμειακι απόδειξθ με το Α.Φ.Μ. τθσ επιχείρθςθσ 
• Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ 
• Σοπογραφικό διάγραμμα ι ςκαρίφθμα ςτο  οποίο κα  απεικονίηεται  θ ακριβισ τοποκεςία του καταςτιματοσ, θ επωνυμία 
του,  το πλάτοσ πρόςοψθσ  του ακινιτου,  το πλάτοσ  του πεηοδρομίου  και ο δικαιοφμενοσ προσ παραχϊρθςθ κοινόχρθςτοσ 
χϊροσ. 
3) Περίπτερα     

• ΑΙΣΗΗ (Χορθγείται από το Διμο) 
• Δθμοτικι ενθμερότθτα. ΠΡΟΟΧΗ! Για να πάρετε δθμοτικι ενθμερότθτα δεν πρζπει να ζχετε  καμία οφειλι προσ το Διμο, 
ι να είςτε ςε κακεςτϊσ ρφκμιςθσ. 
• Σαμειακι απόδειξθ με το Α.Φ.Μ. τθσ επιχείρθςθσ 
• Φ/ο Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ 
• Θεωρείται κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου και ο χϊροσ που καταλαμβάνει θ καταςκευι του περιπτζρου. 

ε περίπτωςθ που προβείτε ςε  αυκαίρετθ χριςθ του χϊρου, χωρίσ τθν προβλεπόμενθ άδεια, επιβάλλεται χρθματικό 
πρόςτιμο. Αν εξακολουκεί θ  παράβαςθ ο  Διμοσ  προβαίνει ςε αφαίρεςθ κάκε αντικειμζνου με επιβολι ειδικοφ προςτίμου 
και ποινικι δίωξθ του παραβάτθ. 

Πλθροφορίεσ για τθν διεκπεραίωςθ τθσ διαδικαςίασ Χατηισ Γεϊργιοσ                                   
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