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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) ΧΩΡΟΥ ΑΤΕΛΩΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

 

   Η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης εξ’ αποστάσεως για χορήγηση πρόσθετου κοινόχρηστου (Δημοτικού) χώρου, συνεχόμενου ή μη, σε υφιστάμενη εγκεκριμένη 

παραχώρηση (παρ.1 και 2 του αρ.65 του Ν.4688/2020 - Φ.Ε.Κ. 101Α΄), έχει ως εξής: 
 

1. Επιλέγετε την αντίστοιχη, για την υποβολή της εν λόγω αίτησης, Ηλεκτρονική Υπηρεσία για επιχειρήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου μας 

https://www.glyfada.gr/index.php/home/page/certificates_businesses και κάνετε είσοδο με χρήση των κωδικών Taxisnet της υπόχρεης επιχείρησης επιλέγοντας το πεδίο 

“Ηλεκτρονική Υποβολή” (Εικόνα 1). 

 
Εικόνα 1

https://www.glyfada.gr/index.php/home/page/certificates_businesses


2. Αφού συμπληρώσετε βασικά πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης, επισυνάπτετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 
 Καταστατικό της επιχείρησης σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί σε σχέση με αυτό που υποβάλλατε κατά την αδειοδότηση της υφιστάμενης εγκεκριμένης  

 παραχώρησης 

 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ιδιοκτητών όμορης ιδιοκτησίας με τις υπογραφές τους σε περίπτωση που ο αιτούμενος πρόσθετος κοινόχρηστος  

 (Δημοτικός) χώρος βρίσκεται έμπροσθεν όμορης ιδιοκτησίας  

 Υπεύθυνη δήλωση – εξουσιοδότηση σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο 

 Αποδεικτικό πληρωμής σε περίπτωση που δεν έχετε προκαταβάλλει το 30% της πληρωμής του εγκεκριμένου υφιστάμενου κοινόχρηστου (Δημοτικού) χώρου 

  
στα αντίστοιχα πεδία που βλέπετε με την είσοδο σας στην ηλεκτρονική υπηρεσία και ολοκληρώνετε την ανάρτησή τους επιλέγοντας το πεδίο “Αποδοχή και 

Αποστολή Αίτησης” (Εικόνα 2). 
 

 

   

    Εικόνα 2 



 
 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Η χορήγηση του πρόσθετου κοινόχρηστου (Δημοτικού) χώρου ατελώς για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, συνεχόμενου ή μη, σε ήδη υφιστάμενη εγκεκριμένη 

παραχώρηση θα γίνεται υπό τις εξής αυτονόητες προϋποθέσεις: 

(α) ότι θα τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας και όλα τα μέτρα που προβλέπονται για την προστασία της δημόσιας υγείας, 

(β) ότι θα εξασφαλίζεται η ακώλυτη διέλευση πεζών και των νηπίων σε καρότσια, η διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, η 

διέλευση/στάση/στάθμευση οχημάτων μόνιμων κατοίκων και ΑΜΕΑ, 

(γ) ότι θα εξασφαλίζεται η προστασία των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) και των οδηγών διέλευσης των τυφλών και σε κάθε 

περίπτωση η εξασφάλιση της λωρίδας όδευσης πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50 μ. (Υ.Α. 52907/2009 – ΦΕΚ 2621Β΄), 

(δ) ότι θα εξασφαλίζεται η καλαισθησία και η καθαριότητα του χώρου, η πρόσβαση σε δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, στις απορροές των 

όμβριων υδάτων, σε εισόδους/εξόδους παρόδιων κτιρίων και σε χώρους στάθμευσης παρακείμενων χρήσεων,  

(ε) ότι δεν θα αναπτυχθούν μόνιμες ή προσωρινές σταθερές κατασκευές και δεν θα γίνει εγκατάσταση ηχείων. 

Η χρήση του επιπλέον κοινόχρηστου (Δημοτικού) χώρου σε υφιστάμενη εγκεκριμένη παραχώρηση για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων θα γίνεται μόνο μετά 

από έγγραφη έγκριση του Δήμου Γλυφάδας.  

Επιχειρήσεις που θα αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα πριν λάβουν έγκριση, θα υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των παρ.5 και 6 

του αρ.65 του Ν.4688/2020 - Φ.Ε.Κ. 101Α΄). 

 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα παραπάνω, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 213 2025 321 – 325 (09:00-14:00). 


