
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
& ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ 
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ελ. Βενιζέλου 14 Νέα Σμύρνη 
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ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ Η ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ >> 

 
Σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή 

εμπορευμάτων σε κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια , πλατείες κ.α), είναι τα εξής: 

1. Αίτηση την οποία μπορείτε να παραλάβετε από το Τμήμα Δημοτικών Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας & 

Αδειοδοτήσεων Κατ/των (Ελ. Βενιζέλου 14 - 2ος όροφος) ή να εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα μας. 

2. Σχέδιο κάτοψης (σκαρίφημα) όπου θα απεικονίζεται ο υπό κατάληψη κοιν. χώρος με τα λειτουργικά 

του στοιχεία. 

3. Φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, στην οποία να αναγράφετε ότι υπάρχει 

δικαίωμα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο (αφορά τα καταστήματα Υγιειον. 

Ενδιαφέροντος). 

4. Φωτογραφίες του χώρου που ζητείται η παραχώρηση . 

5. Πιστοποιητικό Δημοτικής ενημερότητας από το Δήμο Ν. Σμύρνης, το οποίο μπορείτε να το παραλάβετε 

με την ταυτότητα σας και το Α.Φ.Μ αυθημερόν, από την Ταμειακή Υπηρεσία (Ελ. Βενιζέλου 14 - 1ος όροφος). 

6. Ταμειακή απόδειξη ημέρας της επιχείρησης. 

 
Τα ως άνω δικαιολογητικά τα προσκομίζετε στο Τμήμα Δημοτικών Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας & 

Αδειοδοτήσεων Κατ/των (Ελ. Βενιζέλου 14 - 2ος όροφος). 

Μετά από αυτοψία του αρμόδιου τμήματος στο κατάστημά σας, αν τηρούνται οι προϋποθέσεις σύμφωνα 

με τον κανονισμό διαμόρφωσης πεζοδρομίων (153/2010 απόφαση Δ.Σ), γίνεται εισήγηση στον αρμόδιο 

Αντιδήμαρχο, ο οποίος εγκρίνει ή όχι την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων. 

Για την υποβολή της αίτησης δεν θα προηγείται προηγούμενη ατομική ειδοποίηση από τις εμπλεκόμενες 

Υπηρεσίες του Δήμου . Η αίτηση είναι υποχρεωτική και απαραίτητη και θα πρέπει να υποβάλλεται από 1/12 έως 

και 31/1 για κάθε έτος. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλ: 213-2025765 και 213-20025758. 

Υπεύθυνοι: κα Ελισσάβετ Γεωργαλά (προϊσταμένη τμήματος Εσόδων) και 

κος Σωτήριος Ρούσσης (υπεύθυνος γραφείου κοινοχρήστων χώρων). 


