
 
Δήμος …………………. 

Οι περί Εκθέσεως Διαφημίσεων Δημοτικοί Κανονισμοί Κ.Δ.Π. ….. του     

Δήμου ………………. του 20… 

ΤΥΠΟΣ ‘‘Γ’’ 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

(Κανονισμός 4(1)) 

Πρέπει να υποβάλλεται σε δυο αντίτυπα 

 
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο/Η (Όνομα Αιτητή και Αρ. Ταυτότητας/Εγγραφής Νομ. Προσώπου) ....…………………… 

………….……………. από (πλήρης ταχ. διεύθυνση) …………...……….................... 

……………………………… ………………………………………………………... 

Τηλέφωνο: ……………….……….   Τηλεομοιότυπο: …………………...αιτούμαι  

εξουσιοδότηση για να ανεγείρω επί κτηρίου/οροφής/εδάφους* …………………. 

…………………………………………………………………………………….…….. 

Ιδιωτική πινακίδα όπως δεικνύεται στα συνημμένα σχέδια καθώς και στα 

σχέδια του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, για την τοποθέτηση 

διαφημίσεως/εων. Η γραπτή εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη του χώρου 

επισυνάπτεται: 

Περίοδος ………………………………………………………………………………   

Άλλες λεπτομέρειες (αν υπάρχουν) ………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

Ημερομηνία …………………………………………………………………………. 

* Διαγράψτε ανάλογα 

                                                                          …..……………………. 

                                                                                     Αιτητ….. 

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Εγκρίνεται απόλυτα/κάτω από τους 
πιο κάτω όρους (που αναφέρονται 
στην επίδειξη και κανονική 
συντήρηση ή/και τροποποιήσεις) 
(οι λόγοι επιβολής όρων ή/και 
τροποποιήσεων να καθοριστούν). 

Απορρίπτεται για τους πιο κάτω λόγους: 

………………………………….................. 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

                                                                         ……………………….. 

                                                                                  Δήμαρχος  

Δικαίωμα που πληρώθηκε …………………….. 

Ημερομηνία ……………………………………… 

Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση, πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένη και να υποβάλλεται 
μαζί με όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα.   



 

 
Απαιτούμενα Συνοδευτικά Έγγραφα: 
1. Τίτλο ιδιοκτησίας και αίτηση υπογραμμένη από τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου ή 
Συμβόλαιο ανάμεσα στον ιδιοκτήτη του τεμαχίου και στην Εταιρεία που θα προβεί 
στην τοποθέτηση της διαφημιστικής πινακίδας, αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας και 
αίτηση υπογραμμένη από την Εταιρεία. 
2. Δυο αντίγραφα τοπογραφικών σχεδίων του Κτηματολογίου όπου να χρωματίζεται 
το τεμάχιο και να χωροθετείται η διαφημιστική πινακίδα.  
3. Δυο αντίγραφα Αρχιτεκτονικών σχεδίων υπογραμμένα από αρχιτέκτονα: 
(α) Χωροταξικό Σχέδιο στο οποίο να φαίνεται:   
• Η θέση της προτεινόμενης πινακίδας    
• Τα όρια του τεμαχίου και των δημόσιων δρόμων που εφάπτονται σε αυτό 
• Ότι πληρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις που τίθενται στα Άρθρα 18Δ, 18Ε και 18ΣΤ   
του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου Ν. 174 του 1986 (όπως εφαρμόζεται) 
(β) Κάτοψη πινακίδας με διαστάσεις.  
(γ) Όψη πινακίδας με διαστάσεις (ύψος, πλάτος, συνολικό ύψος πινακίδας από το 
έδαφος /οικοδομή).  
Σε περίπτωση που η προτεινόμενη διαφημιστική πινακίδα θα τοποθετηθεί σε κτήριο 
να επισυνάπτονται οι όψεις του κτηρίου με τη διαφημιστική πινακίδα. 
4. Κατασκευαστικά σχέδια και λεπτομέρειες / μελέτη στήριξης της πινακίδας. Τα 
σχέδια /μελέτη να είναι υπογραμμένα από Πολιτικό Μηχανικό. 
5. Έντυπο επίβλεψης υπογραμμένο από Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό και τον 
αιτητή. 
6. Έγγραφη βεβαίωση του ΕΤΕΚ ότι το πρόσωπο που ετοίμασε τα σχέδια/ 
υπολογισμούς έχει σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος δυνάμει του περί ΕΤΕΚ 
Νόμου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


