ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
Για την τοποθέτηση οποιασδήποτε διαφημιστικής πινακίδας εντός των δημοτικών ορίων του
Δήμου Λακατάμιας χρειάζεται η εξασφάλιση άδειας από το Δήμο σύμφωνα με τον Περί Οδικής
Ασφάλειας Νόμο (τροποποιημένος) 50(I)/2003, τον Περί Εκθέσεως Διαφημίσεων (Έλεγχος)
Νόμος Κεφ. 50 και τον Κ.Δ.Π. 359/2002 – Δημοτικοί Κανονισμοί Δήμου Λακατάμιας, αρ.3625,
ημερ. 26/7/2002.
Διαφημιστική πινακίδα σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι οποιαδήποτε λέξη, γράμμα, πρότυπο,
σήμα, τοιχοκόλληση, πίνακας, ειδοποίηση, γνωστοποίηση, κοινοποίηση, ομοίωμα ή
αναπαράσταση, φωτεινή ή μη, που έχει το χαρακτήρα και χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου ή
μερικώς για το σκοπό διαφήμισης ή καθοδήγησης.
Η διαδικασία για την εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας είναι η ακόλουθη:
1. Κατάθεση αίτησης πλήρως συμπληρωμένης.
2. Ζητούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, οι απόψεις της Αστυνομίας και του
Τμήματος Δημοσίων Έργων (όταν δρόμος εμπίπτει στη δικαιοδοσία του).
3. Με τη λήψη των απόψεων από τις Υπηρεσίες και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο
αιτητής ενημερώνεται με γραπτή επιστολή για το αποτέλεσμα.
4. Στις περιπτώσεις που εγκρίνεται η αίτηση, ο αιτητής καλείται με γραπτή επιστολή, να
καταβάλει τα καθορισμένα από το Νόμο τέλη/δικαιώματα. Αφού καταβληθούν προχωρεί η
έκδοση της άδειας η οποία θα ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αποτελεί
υποχρέωση του αιτητή να μεριμνά ούτως ώστε η άδεια να είναι σε ισχύ για όλο το χρονικό
διάστημα που θα υπάρχει η πινακίδα.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, με βάση τον Περί Οδικής Ασφάλειας Νόμο (τροποποιημένος)
50(I)/2003, τον Περί Εκθέσεως Διαφημίσεων (Έλεγχος) Νόμος Κεφ. 50 και την Κ.Δ.Π.
359/2002 – Δημοτικοί Κανονισμοί Δήμου Λακατάμιας, αρ.3625, ημερ. 26/7/2002
Εντός κατοικημένης περιοχής απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικού κατασκευάσματος:
· σε απόσταση μικρότερη από τρία (3) μέτρα από το όριο της λωρίδας κατάληψης δημοσίου
δρόμου και
· σε απόσταση μικρότερη από είκοσι (20) μέτρα από κυκλικό κυκλοφοριακό κόμβο, φωτεινό
σηματοδότη και από οποιαδήποτε πινακίδα τροχαίας ή διάβαση πεζών.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τεχνικό Τόνια Ιωαννίδου
στο τηλέφωνο 22364086.

