
Νομικό Πρόσωπο ΠΡΟΣ : Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ

Α.Φ.Μ. :

:
Επώνυμο

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε  Άδεια Χρήσης

:
Όνομα

Κοινόχρηστου Χώρου επι του πεζοδρομίου/πεζο-

:
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας

Φυσικό Πρόσωπο  Σκαλωσιά (Ικριώματα)

ΕΠΩΝΥΜΟ : Προστατευτική Περίφραξη

ΟΝΟΜΑ : Προσωρινή Λειτουργία Εργοταξίου

ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ : έκτασης τ.μ. ( Χ )

Α.Φ.Μ. : ( Χ )

ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤ. : ( Χ )

 
ΠΟΛΗ : επι της οδού

ΟΔΟΣ : για το χρονικό διάστημα

Τ.Κ. : από έως

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

EMAIL :

ΘΕΜΑ : Χορήγηση  Άδειας Χρήσης

Κοινόχρηστου Χώρου

 

Συννημένα καταθέτω :

Βεβαίωση A.Φ.Μ.

Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Τοπογραφικό Διάγραμμα

Οικοδομική Άδεια ή Άδεια μικρής Κλίμακας

Κατασκευαστικά Σχέδια Σκαλωσιάς Περίφραξης

Φωτογραφίες όψεων κτιρίου ή καταστήματος

Υπεύθυνη Δήλωση για Μεταλικά Ικριώματα

Καταστατικό ή Εταιρικό (για εταιρείες)

Δημοτική Ενημερότητα

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΤΑΙΡΊΑΣ
:

ΝΟΜΙΜΟΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 

δρόμου για τοποθέτηση : 

Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης 

Εμπορικών Δραστηριοτήτων

 

ΚΑΒΑΛΑ  ….. / ….. / 20…..

Ο/Η Αιτών/ούσα

Τεχνική περιγραφή κατασκευών για την ασφαλή

διέλευση πεζών στο πεζοδρόμιο

Σηµείωση: Η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου

χώρου δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του

αιτούντος για λήψη άδειας από τις αρµόδιες

αρχές για την στατική επάρκεια της

κατασκευής, για την ασφαλή λειτουργία της

και την προστασία του κοινού.  



Οικοδοµική άδεια ή άδεια µικρής κλίµακας, όπου εκ του νόµου απαιτείται 

Κατασκευαστικά σχέδια σκαλωσιάς ή περίφραξης σε κλίµακα 1:20 (κάτοψη, τοµή, όψη). 

Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα µε απεικόνιση όλων των υφιστάµενων εµποδίων (παγκάκια, κολόνες, δένδρα,

πινακίδες, περίπτερα, πασσαλάκια κλπ) και του εύρους του έµπροσθεν πεζοδροµίου. Σηµειώνεται µε

κόκκινη γραµµή η θέση της περίφραξης, πάνω στο τοπογραφικό.   

Aντίγραφο άδειας οικοδοµής (για νέο κτίριο) - Άδεια επισκευών – ανακατασκευών τοποθέτησης

ικριώµατος από τη ∆/νση ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών - Έγγραφο άρσης επικινδύνου από τη

∆/νση ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών  

Σηµειώνονται τα υλικά, ο τρόπος στήριξης, ο χρωµατισµός, τα ανοίγµατα. Τεχνικά χαρακτηριστικά

περίφραξης: - Το ύψος της περίφραξης δεν υπερβαίνει τα 2,5µ. - Το υλικό της επένδυσης των

περιφράξεων είναι είτε από λαµαρίνα αλουµινίου τραπεζοειδούς διατοµής, είτε από πλέγµα δοµικό Τ131,

επί πλαισίου από σιδηροσωλήνα, διατοµής 38mm. Χ 38 mm. - Η στήριξη και τοποθέτηση των

περιφράξεων γίνεται µε ευθύνη του επιβλέποντος, τις οικοδοµικές εργασίες, µηχανικού, ώστε να

εξασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια του κοινού.  

Πληροφοριακά  Στοιχεία



 

 

  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

 (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Μεταλλικά Ικριώματα 

 

ΠΡΟΣ(1): Δήμο Καβάλας 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  Α.Φ.Μ.  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Α.Μ.Κ.Α.  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Τηλέφωνο  
 (Εmail): 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι :  

1) Η κατάληψη του πεζοδρομίου με μεταλλικά ικριώματα, προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες 

της οικοδομικής άδειας της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, επί της οδού 

………………………………………………………., θα διαρκέσει ……………………………….. 

2)  Στην επιφάνεια του εν λόγω ικριώματος, δεν θα τοποθετηθεί κανενός τύπου διαφήμιση ή αφίσα. 

3) Οι εξωτερικές επιφάνειες των περιφράξεων θα πρέπει να καλύπτονται από υλικό το οποίο θα 

καθιστά αδύνατη την επικόλληση αφισών. 

4)  Μετά το πέρας των εργασιών, ο περιβάλλων χώρος θα επαναφερθεί στην πρότερη μορφή του. 

 

.  
 
 
 
 
 
 
 

Ημερομηνία : …... / ..…. /  20...….. 
 
 

Ο – Η Δηλ……….. 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 

8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν 

του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
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