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        A. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

        1. Τις διατάξεις του Ν.1080/1980 όπως ισχύει. 

2.  Τις διατάξεις του Ν.4257/2014. 

3. Τις διατάξεις του αρθ. 55 του Ν.4483/2017. 

Β. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

1. Η με αρ. 230/2019 Έγκριση του Κανονισμού Χρήσης παραχωρημένων κοινόχρηστων χώρων του 

Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. 

2. Η με αρ. 231/2019 Καθορισμός τελών για τη χρήση των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων 

στα όρια του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. 

 

 

  Γ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε: 

 

Α. Άδεια Χρήσης Κάδου Αδρανών Υλικών και press container οι οποίες εκδίδονται με την προϋπόθεση ότι 

ο κάδος τοποθετείται πάνω σε ξύλα για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου από φθορές, με μηνιαίο 

τέλος χρήσης και θα χορηγείται με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης του Δήμου και της ΕΛ.ΑΣ- 

Τμήμα Τροχαίας. 

 



 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

  Αίτηση του ενδιαφερόμενου που θα προσκομίζεται στο τμήμα μας. 

 Βεβαίωση περί μη οφειλής από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών- Ταμειακή Υπηρεσία του 

Δήμου. 

 

 Β. Άδεια τοποθέτησης ικριωμάτων η οποία θα χορηγείται με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης      

του Δήμου και της ΕΛ.ΑΣ- Τμήμα Τροχαίας  με μηνιαίο τέλος χρήσης. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται: 

 Να τοποθετήσει το ικρίωμα με ασφαλή έδραση και στήριξη στην οικοδομή. 

 Να κατασκευάσει το ικρίωμα με προστατευτική διάταξη(πανί, δίχτυ κ.τ.λ.) για την προστασία των 

διερχόμενων πεζών από πτώση υλικών. 

 Να τοποθετήσει σήμανση που να προειδοποιεί έγκαιρα τους πεζούς για την κατάληψη του 

πεζοδρομίου. 

 Να τοποθετήσει ταινία σήμανσης με ερυθρό και λευκό χρώμα. 

 Να τοποθετήσει εμπόδια με φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν όλο το 24ωρο 

και ιδίως υπό συνθήκες νύχτας. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

  Αίτηση του ενδιαφερόμενου που θα προσκομίζεται στο τμήμα μας. 

 Άδεια έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας από τη Διεύθυνση Δόμησης. 

 Βεβαίωση περί μη οφειλής από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών-Ταμειακή Υπηρεσία του 

Δήμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


