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Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η)                                                                                                                                             Κ.Γ.Π. 280/2014 
Αξ. 4785, 6.6.2014    

Αξηζκόο 280 
 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΓΖΜΩΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1985 ΔΩ 2013 
_________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 88 

111 ηνπ 1985 
1 ηνπ 1986 
8 ηνπ 1986 

25 ηνπ 1986 
39 ηνπ 1986 
50 ηνπ 1986 

114 ηνπ 1986 
121 ηνπ 1986 
149 ηνπ 1986 

14 ηνπ 1987 
63 ηνπ 1987 

165 ηνπ 1987 
320 ηνπ 1987 

39 ηνπ 1988 
204 ηνπ 1988 
119 ηνπ 1990 
143 ηνπ 1991 
190 ηνπ 1991 
223 ηνπ 1991 

40(Η) ηνπ 1992 
54(Η) ηνπ 1992 
87(Η) ηνπ 1992 
23(Η) ηνπ 1994 
37(Η) ηνπ 1995 

8(Η) ηνπ 1996 
65(Η) ηνπ 1996 
85(Η) ηνπ 1996 
20(Η) ηνπ 1997 

112(Η) ηνπ 2001 
127(η) ηνπ 2001 

128((Η) ηνπ 2001 
139(Η) ηνπ 2001 
153(Η) ηνπ 2001 

23(Η) ηνπ 2002 
227(Η) ηνπ 2002 

47(Η) ηνπ 2003 
236(Η) ηνπ 2004 

53(Η) ηνπ 2005 
86(Η) ηνπ 2005 

118(Η) ηνπ 2005 
127(Η) ηνπ 2005 
137(Η) ηνπ 2006 
157(I)ηνπ 2006 

25(Η)ηνπ 2007 
147(Η)ηνπ 2007 
153(Η)ηνπ 2007 

19(Η)ηνπ 2008 
73(Η)ηνπ 2008 
51(Η)ηνπ 2009 
97(Η)ηνπ 2009 

48 (Η) ηνπ 2010 
121(Η) ηνπ 2010 

30(Η) ηνπ 2011 
137(Η) ηνπ 2011 
217(Η) ηνπ 2012 
95(Η) ηνπ 2013. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ην άξζξν 88 ησλ πεξί 
Γήκσλ Νφκσλ ηνπ 1985 έσο 2013, εθδίδεη, κε ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη ηε 
ζπλαίλεζε ηνπ Αξρεγνχ ηεο Αζηπλνκίαο, ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο.  
 
 

πλνπηηθφο ηίηινο. 1.  Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Ηδησηηθψλ Υψξσλ ηάζκεπζεο γηα 
Γεκφζηα Υξήζε απφ ην Κνηλφ Γεκνηηθνί Καλνληζκνί Λεπθσζίαο ηνπ 2013 θαη ζα δηαβάδνληαη 
καδί κε ηνπο πεξί Σξνραίαο Γεκνηηθνχο Καλνληζκνχο Λεπθσζίαο ηνπ 1965 κέρξη 1996 (πνπ ζην 
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εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξφληεο 
Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Ηδησηηθψλ Υψξσλ ηάζκεπζεο γηα Γεκφζηα Υξήζε 
απφ ην Κνηλφ Γεκνηηθνί Καλνληζκνί Λεπθσζίαο ηνπ 1965 κέρξη 2013. 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 – ΔΡΜΖΝΔΗΑ 

Δξκελεία. 2.  Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, εθηφο εάλ πξνθχπηεη απφ ην θείκελν 
δηαθνξεηηθή έλλνηα - 

  

90 ηνπ 1972 
56 ηνπ 1982 
1 ηνπ 1990 

28 ηνπ 1991 
91(Η) ηνπ 1992 
55(Η) ηνπ 1993 
72(Η) ηνπ 1998 
59(Η) ηνπ 1999 

142(Η) ηνπ 1999 
241(Η) ηνπ 2002 

29(Η) ηνπ 2005 
135(Η) ηνπ 2006 

11(Η) ηνπ 2007 
46(Η) ηνπ 2011 
76(Η) ηνπ 2011 

130(Η) ηνπ 2011 
164(Η) ηνπ 2011 

33(Η) ηνπ 2012 
110(Η) ηνπ 2012 

150(Η) ηνπ 2012. 

«άδεηεο» ζεκαίλεη –  

(α) ηελ απαηηνχκελε πνιενδνκηθή άδεηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Πνιενδνκίαο 
θαη Υσξνηαμίαο Νφκσλ ηνπ 1972 κέρξη 2013, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή 
αληηθαζίζηαληαη, θαη  

 
(β) ηελ απαηηνχκελε άδεηα νηθνδνκήο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκνπ, φπσο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, 

       Κεθ. 96. 
67 ηνπ 1963 
6 ηνπ 1964 

65 ηνπ 1964 
12 ηνπ 1969 
38 ηνπ 1969 
13 ηνπ 1974 
28 ηνπ 1974 
24 ηνπ 1978 
25 ηνπ 1979 
80 ηνπ 1982 
15 ηνπ 1983 
9 ηνπ 1986 

115 ηνπ 1986 
199 ηνπ 1986 

53 ηνπ 1987 
87 ηνπ 1987 

316 ηνπ 1987  
108 ηνπ 1988 
243 ηνπ 1988 
122 ηνπ 1990  

97(Η) ηνπ 1992 
45(Η) ηνπ 1994 
14(Η) ηνπ 1996 
52(Η) ηνπ 1996 
37(Η) ηνπ 1997 
72(Η) ηνπ 1997 
71(Η) ηνπ 1998 
35(Η) ηνπ 1999 
61(Η) ηνπ 1999 
81(Η) ηνπ 1999 
57(Η) ηνπ 2000 
66(Η) ηνπ 2000 
73(Η) ηνπ 2000 

126(Η) ηνπ 2000 
157(Η) ηνπ 2000 

26(Η) ηνπ 2002 
33(Η) ηνπ 2002 

202(Η) ηνπ 2002 
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101(Η) ηνπ 2006 
21(Η) ηνπ 2008 
32(Η) ηνπ 2008 
47(Η) ηνπ 2011 
77(Η) ηνπ 2011 

131(Η) ηνπ 2011 
152(Η) ηνπ 2011 

34(Η) ηνπ 2012 
149(Η) ηνπ 2012 
66(Η) ηνπ 2013. 

 «άδεηα ιεηηνπξγίαο» ζεκαίλεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηδησηηθνχ ρψξνπ ζηάζκεπζεο γηα δεκφζηα 
ρξήζε απφ ην θνηλφ, πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ,  

 «αξκφδηα αξρή» ζεκαίλεη ην πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Λεπθσζίαο, εληφο ησλ δεκνηηθψλ νξίσλ ηνπ 
νπνίνπ βξίζθεηαη ν ρψξνο ζηάζκεπζεο γηα δεκφζηα ρξήζε απφ ην θνηλφ,  

111 ηνπ 1985 
1 ηνπ 1986 
8 ηνπ 1986 

25 ηνπ 1986 
39 ηνπ 1986 
50 ηνπ 1986 

114 ηνπ 1986 
121 ηνπ 1986 
149 ηνπ 1986 

14 ηνπ 1987 
63 ηνπ 1987 

165 ηνπ 1987 
320 ηνπ 1987 

39 ηνπ 1988 
204 ηνπ 1988 
119 ηνπ 1990 
143 ηνπ 1991 
190 ηνπ 1991 
223 ηνπ 1991 

40(Η) ηνπ 1992 
54(Η) ηνπ 1992 
87(Η) ηνπ 1992 
23(Η) ηνπ 1994 
37(Η) ηνπ 1995 

8(Η) ηνπ 1996 
65(Η) ηνπ 1996 
85(Η) ηνπ 1996 
20(Η) ηνπ 1997 

112(Η) ηνπ 2001 
127(Η) ηνπ 2001 

128((Η) ηνπ 2001 
139(Η) ηνπ 2001 
153(Η) ηνπ 2001 

23(Η) ηνπ 2002 
227(Η) ηνπ 2002 

47(Η) ηνπ 2003 
236(Η) ηνπ 2004 

53(Η) ηνπ 2005 
86(Η) ηνπ 2005 

118(Η) ηνπ 2005 
127(Η) ηνπ 2005 
137(Η) ηνπ 2006 
157(I)ηνπ 2006 

25(Η)ηνπ 2007 
147(Η)ηνπ 2007 
153(Η)ηνπ 2007 

19(Η)ηνπ 2008 
73(Η)ηνπ 2008 
51(Η)ηνπ 2009 
97(Η)ηνπ 2009 

48 (Η) ηνπ 2010 
121(Η) ηνπ 2010 

30(Η) ηνπ 2011 

«δξφκνο» ή «νδφο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν «νδφο» ζηνπο πεξί Γήκσλ Νφκνπο 
ηνπ 1985 έσο 2013,  
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137(Η) ηνπ 2011 
217(Η) ηνπ 2012 
95(Η) ηνπ 2013. 

 «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Γήκσλ Νφκνπο ηνπ 1985 έσο 2013, φπσο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, 

 «πκβνχιην» ζεκαίλεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λεπθσζίαο,  

 «φρεκα» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε  κεραλνθίλεην φρεκα ην νπνίν θηλείηαη κε κεραληθή ελέξγεηα ή 
νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα, ή φρεκα πνπ ξπκνπιθείηαη απφ απηφ, πξννξηζκέλν ή 
πξνζαξκνζκέλν γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο δξφκνπο θαη πεξηιακβάλεη φρεκα πνπ θηλείηαη κε 
ειεθηξηζκφ απφ νπνπδήπνηε απηφο ιακβάλεηαη,  

 «πθηζηάκελνο ρψξνο ζηάζκεπζεο» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε ηδησηηθφ ρψξν ζηάζκεπζεο πνπ 
πξνζθέξεηαη γηα ζηάζκεπζε νρεκάησλ απφ ην θνηλφ, έλαληη θαηαβνιήο δηθαησκάησλ ή κε, πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη σο ηέηνηνο κε ηελ ζπλαίλεζε ηνπ ηδηνθηήηε/θαηφρνπ θαηά ηελ εκεξνκελία 
έλαξμεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, κε ή ρσξίο άδεηεο, 

 «ρψξνο ζηάζκεπζεο γηα δεκφζηα ρξήζε απφ ην θνηλφ» ή «ρψξνο ζηάζκεπζεο» ζεκαίλεη 
νπνηνδήπνηε ηδησηηθφ ρψξν πνπ πξνζθέξεηαη γηα ζηάζκεπζε νρεκάησλ απφ ην θνηλφ, έλαληη 
θαηαβνιήο αληίηηκνπ ή κε. 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 – ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΚΑΝΟΝΗΜΩΝ 

Πεδίν εθαξκνγήο 
ησλ Καλνληζκψλ. 

3. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα εθαξκφδνληαη γηα ηα δεκνηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Λεπθσζίαο. 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 – ΥΩΡΟΗ ΣΑΘΜΔΤΖ – ΑΓΔΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  
  

Αξκφδηα Αξρή. 4. Σν πκβνχιην είλαη ε αξκφδηα αξρή γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ρψξσλ ζηάζκεπζεο 
γηα δεκφζηα ρξήζε απφ ην θνηλφ, εληφο ησλ δεκνηηθψλ ηνπ νξίσλ.  
 

Δμνπζία 
πκβνπιίνπ. 

5. Σν πκβνχιην δχλαηαη - 

  (α)  λα εθδίδεη άδεηεο ιεηηνπξγίαο ρψξσλ ζηάζκεπζεο γηα δεκφζηα ρξήζε απφ ην θνηλφ,  
  (β) λα θαζνξίδεη ηα ηέιε γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο,  
  (γ) λα δηνξίδεη επηζεσξεηέο γηα ηελ επηηήξεζε θαη έιεγρν ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο γηα 

δεκφζηα ρξήζε απφ ην θνηλφ,  
  

(δ) λα ζέηεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο επί ησλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο, 
  (ε) λα ξπζκίδεη νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο 

γηα δεκφζηα ρξήζε απφ ην θνηλφ. 
  

Απαγνξεχεηαη ε 
αλέγεξζε ρσξίο 
άδεηα.  

6.  Καλέλα πξφζσπν δχλαηαη λα θαηαζθεπάδεη, αλεγείξεη, δηακνξθψλεη ή επηηξέπεη ή αλέρεηαη 
ηελ θαηαζθεπή, αλέγεξζε ή δηακφξθσζε ππαίζξηνπ ή θαιπκκέλνπ πνιπψξνθνπ ή κε ρψξνπ 
ζηάζκεπζεο γηα δεκφζηα ρξήζε απφ ην θνηλφ, ρσξίο ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ εμαζθάιηζε ησλ 
απαηηνχκελσλ αδεηψλ.  

  
Απαγνξεχεηαη ε 
δηαρείξηζε ρσξίο 
άδεηα ιεηηνπξγίαο. 

7.   Καλέλα πξφζσπν δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί ή δηαηεξεί ή δηαρεηξίδεηαη ρψξν ζηάζκεπζεο γηα 
δεκφζηα ρξήζε απφ ην θνηλφ ή λα επηηξέπεη ή αλέρεηαη ηε ιεηηνπξγία, δηαηήξεζε ή δηαρείξηζε 
ηέηνηνπ ρψξνπ, εθηφο εάλ θαηέρεη άδεηα ιεηηνπξγίαο, ηελ νπνία ιακβάλεη εθ ησλ πξνηέξσλ απφ 
ην πκβνχιην. 

  
Υνξήγεζε άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο 
Πίλαθαο Α. 

8.  Άδεηα ιεηηνπξγίαο ρνξεγείηαη απφ ην πκβνχιην ζηνλ θαζνξηζκέλν ηχπν, ζχκθσλα κε ηνλ 
Πίλαθα Α ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ.  

Τπνβνιή αίηεζεο 
Πξνυπνζέζεηο 
Πίλαθαο Β. 

9. Κάζε ελδηαθεξφκελν πξφζσπν ππνβάιιεη αίηεζε γηα έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζηνλ 
θαζνξηζκέλν ηχπν, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Β ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη 
απφ - 

  
  (i) αληίγξαθν ηεο πνιενδνκηθήο άδεηαο θαη ηεο άδεηαο νηθνδνκήο, καδί κε αληίγξαθα ησλ 

εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν ζηάζκεπζεο θαη,  
(ii) πηζηνπνηεηηθφ  έγθξηζεο πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο 

Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκνπ.  

Ηζρχο εηήζηαο 
άδεηαο. 

10. Άδεηα ιεηηνπξγίαο πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο είλαη εηήζηα θαη 
έρεη ηζρχ απφ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κελφο Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο ή απφ ηελ εκεξνκελία 
έθδνζήο ηεο, εάλ ε άδεηα εθδνζεί κεηά ηελ πξψηε Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ ηξηαθνζηή πξψηελ 
εκέξα ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο ηεο εκεξνκελίαο έθδνζήο ηεο.  
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Καηαβνιή ηέινπο 
γηα ηελ έθδνζε 
άδεηαο. 

11. Γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαβάιιεηαη ηέινο πξνο ην πκβνχιην, φπσο 
πξνβιέπεηαη απφ ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο: 

  
 Ννείηαη φηη, γηα ηελ έθδνζε ηεο πξψηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή εθδίδεηαη 

απφ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κελφο επηεκβξίνπ θαη κεηά, ζα θαηαβάιινληαη ηα κηζά ηέιε απφ 
απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην πκβνχιην, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 19. 

  
Όξνη – πεξηνξηζκνί 
επί ησλ αδεηψλ 
ιεηηνπξγίαο.  

12.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ φξσλ ηεο πνιενδνκηθήο άδεηαο θαη ηεο άδεηαο νηθνδνκήο, ε άδεηα 
ιεηηνπξγίαο εθδίδεηαη κε ηέηνηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο, φπσο ην πκβνχιην ήζειε 
απνθαζίζεη, ζε ζρέζε  κε - 

   
  (i) ηελ θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο νρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ρψξν ζηάζκεπζεο, 

(ii) ηηο εκέξεο θαη ψξεο θαηά ηηο νπνίεο ν ρψξνο ζηάζκεπζεο παξακέλεη αλνηθηφο γηα 
ρξήζε απφ ην θνηλφ, 

(iii) ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ηδηνθηήηε, ελνηθηαζηή, ή θάηνρνπ,  ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο κε 
ηηο νδεγίεο ηνπ επηζεσξεηή ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ έιεγρν θαη επηηήξεζε ησλ ρψξσλ 
απηψλ, 

(iv) ηελ θαζαξηφηεηα θαη θαιαηζζεζία ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο θαη θάζε άιιεο 
θαηαζθεπήο κέζα ζην ρψξν απηφ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη/ή θαηά 
ηξφπν πνπ λα κελ πξνθαινχλ νριεξία, ηαιαηπσξία ή αθαιαηζζεζία ζηνπο 
πεξηνίθνπο, ζηνπο γχξσ δξφκνπο ή ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, ή 

(v) νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα πνπ αθνξά ηε ζπληήξεζε, ιεηηνπξγία ή δηαρείξηζε ηνπ 
ρψξνπ ζηάζκεπζεο.  

 (2) Κακία άιιε ρξήζε ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο επηηξέπεηαη πέξαλ ηεο θαζνξηδνκέλεο ζηελ 
άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ απηνχ.  

  
Άδεηα ιεηηνπξγίαο 
πξαγκαηνπαγήο.  

13. Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο ρνξεγείηαη ζηνλ ηδηνθηήηε, ελνηθηαζηή, ή θάηνρν ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο, 
αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν ζηάζκεπζεο θαη κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί ζε νπνηνδήπνηε άιιν 
πξφζσπν, κε ηελ έθδνζε λέαο άδεηαο γηα ην ππφινηπν ηεο ηζρχνο ηεο ελ ιφγσ άδεηαο, ρσξίο ηελ 
θαηαβνιή ηέινπο: 

  
 Ννείηαη φηη, αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο αλαξηάηαη ζε πεξίνπην κέξνο εληφο ηνπ ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο:  

 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε άδεηα ιεηηνπξγίαο είλαη θαηά πάληα ρξφλν δηαζέζηκε γηα επηζεψξεζε 
απφ ηνπο επηζεσξεηέο ηνπ πκβνπιίνπ.  

  
Αλαλέσζε  
ηεο άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο 
Πίλαθαο Γ. 

14.-(1)  Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, θάζε ελδηαθεξφκελν πξφζσπν ππνβάιιεη 
αίηεζε ζηνλ θαζνξηζκέλν ηχπν, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Γ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ.  

      (2) Ζ αλαλέσζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο 8 θαη 10 θαη 
αθνχ θαηαβιεζεί ην ζρεηηθφ ηέινο πξνο ην πκβνχιην. 

  
Αλάθιεζε ηεο 
άδεηαο ιεηηνπξγίαο. 

15. Σν πκβνχιην δχλαηαη λα αλαθαιεί νπνηαδήπνηε άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζε πεξίπησζε πνπ -  

  (i) εθιείςνπλ νη πξνυπνζέζεηο έθδνζήο ηεο,  
(ii) ππάξρεη παξάβαζε νπνησλδήπνηε φξσλ ηεο. 

   
Δμνπζηνδφηεζε 
ππαιιήισλ  
θαη άιισλ 
πξνζψπσλ γηα 
έιεγρν θαη 
επηηήξεζε ησλ 
ρψξσλ 
ζηάζκεπζεο. 

16.-(1) Σν πκβνχιην δχλαηαη απφ θαηξνχ ζε θαηξφ λα εμνπζηνδνηεί ππαιιήινπο ηνπ ή άιια 
πξφζσπα γηα ζθνπνχο ειέγρνπ, επηζεψξεζεο ή επηηήξεζεο ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο.  
 

      (2) Σα εμνπζηνδνηεκέλα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1) πξφζσπα, δηεμάγνπλ ηέηνηνπο 
ειέγρνπο, επηζεσξήζεηο ή επηηεξήζεηο, πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηε δηαθξίβσζε ηεο ηήξεζεο 
ησλ πξνυπνζέζεσλ έθδνζεο θαη ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ  πνπ ηέζεθαλ ζηελ άδεηα 
ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο.  
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Παξαθψιπζε  
ηεο δηεμαγσγήο 
ειέγρνπ.  

17.  Οπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν – 

  (α)  παξεκπνδίδεη ή παξαθσιχεη ηε δηεμαγσγή ειέγρνπ, επηζεψξεζεο ή επηηήξεζεο 
ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο, ή  

  (β)  επηηξέπεη λα εηζπξάηηνληαη ή εηζπξάηηεη δηθαηψκαηα ζηάζκεπζεο ζε ρψξν 
ζηάζκεπζεο, ηα νπνία δελ αλαγξάθνληαη ζε πηλαθίδα πνπ αλαξηάηαη γηα ην 
ζθνπφ απηφ, θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο,  

 
 είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο, ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο πέληε ρηιηάδεο 
(5000,00) επξψ, ή θαη ζηηο δπν απηέο πνηλέο.  

  
Μεηαβαηηθέο 
δηαηάμεηο γηα 
πθηζηάκελνπο 
ρψξνπο 
ζηάζκεπζεο.  

18.-(1) Κάζε ηδηνθηήηεο, ελνηθηαζηήο ή θάηνρνο πθηζηάκελνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ππνρξενχηαη 
φπσο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ ππνβάιεη αίηεζε πξνο ην πκβνχιην γηα εμαζθάιηζε ζρεηηθήο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ:  

 Ννείηαη φηη, ην πκβνχιην δχλαηαη λα ρνξεγεί άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε πθηζηάκελνπο ρψξνπο 
ζηάζκεπζεο, λννπκέλνπ φηη εμαζθαιίζνπλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ ηηο ζρεηηθέο άδεηεο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 2. 

  
      (2) Σν πκβνχιην δχλαηαη, λννπκέλνπ φηη δελ επεξεάδεηαη ε αζθάιεηα ηνπ θνηλνχ ή θαη ε 

δεκφζηα πγεία ή θαη ε θαιή εκθάληζε ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο, λα ρνξεγεί ή αλαλεψλεη ηελ άδεηα 
ιεηηνπξγίαο πθηζηάκελνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο, κέρξη θαη δχν (2) έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο 
ηεο αξρηθήο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ απηνχ, ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο.  

  
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 – ΣΔΛΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ 
  

Σέιε θαηαβιεηέα 
ζην πκβνχιην. 

19. Σν πκβνχιην θαζνξίδεη ηα ηέιε γηα ηελ έθδνζε θαη αλαλέσζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηα 
νπνία ζα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε, ελνηθηαζηή ή θάηνρν ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο, θαη ηα 
νπνία δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην πνζφλ ησλ δέθα (10) επξψ γηα θάζε κία ζέζε 
ζηάζκεπζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ άδεηα.  
 

Τπνρξέσζε 
ηνπνζέηεζεο 
Πηλαθίδαο κε  
ηα εγθξηκέλα 
δηθαηψκαηα. 

20. Ο ηδηνθηήηεο, ελνηθηαζηήο, ή θάηνρνο ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο έρεη ππνρξέσζε λα ηνπνζεηεί 
ζε πεξίνπην ζεκείν κπξνζηά απφ ηελ είζνδν ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο, πηλαθίδα ζηελ νπνία λα 
αλαγξάθεηαη ην χςνο ησλ δηθαησκάησλ ζηάζκεπζεο, θαη/ ή ν ηξφπνο ή κέζνδνο ρξέσζεο θαη 
πιεξσκήο ησλ δηθαησκάησλ. 
 

Παξνρή απφδεημεο 
πιεξσκήο 
δηθαηψκαηνο.  

21.  Ο ηδηνθηήηεο, ελνηθηαζηήο, ή θάηνρνο ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο έρεη ππνρξέσζε λα παξέρεη 
ζην θνηλφ απφδεημε πιεξσκήο ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ην πνζφ πνπ πιεξψζεθε, θαη ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ε ρξέσζε γίλεηαη κε βάζε ηε δηάξθεηα ηεο ζηάζκεπζεο λα αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο 
εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ νρήκαηνο. 
 

Μεραληζκφο πνπ 
αλαθέξεη ηνλ 
αξηζκφ ησλ 
δηαζέζηκσλ 
ζέζεσλ, ζε 
πεξίπησζε 
χπαξμεο 
ζπζηεκάησλ 
θξαγκνχ. 

22. ε πεξίπησζε χπαξμεο κεραληζκνχ ή ζπζηεκάησλ θξαγκνχ ή αλχςσζεο ζηηο εηζφδνπο θαη 
εμφδνπο ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο, πξέπεη ζηελ είζνδν λα ηνπνζεηεζεί κεραληζκφο πνπ λα 
αλαθέξεη ζπλερψο ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ κέζα ζην ρψξν ζηάζκεπζεο. 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5  - ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΑΘΜΔΤΖ 
  
Καζνξηζκφο 
δξφκσλ ή 
ηκεκάησλ δξφκσλ 
εληφο ησλ 
δεκνηηθψλ νξίσλ 
ηνπ Γήκνπ σο 
ρψξσλ 
ζηάζκεπζεο 
νρεκάησλ. 

23. Σν πκβνχιην δχλαηαη κε απφθαζή ηνπ, κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ Αξρεγνχ ηεο Αζηπλνκίαο, λα 
θαζνξίδεη νπνηνπζδήπνηε δξφκνπο ή ηκήκαηα δξφκσλ εληφο ησλ δεκνηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, 
σο ρψξνπο γηα ηε ζηάζκεπζε νρεκάησλ πνπ ειέγρνληαη απφ κεραληζκνχο θαη άιια ζπζηήκαηα 
ειέγρνπ ζηάζκεπζεο.  
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Λεηηνπξγία 
κεραληζκνχ ή 
άιινπ ζπζηήκαηνο 
ειέγρνπ 
ζηάζκεπζεο. 
 
 
 
 
 
 
 

Καζνξηζκφο ηνπ 
δηθαηψκαηνο 
ζηάζκεπζεο απφ ην 
πκβνχιην. 

24.  Κάζε κεραληζκφο ή άιιν ζχζηεκα ειέγρνπ ζηάζκεπζεο ιεηηνπξγεί ή ρξεζηκνπνηείηαη θαηά 
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δεηθλχεη - 
  
(i) φηη πιεξψζεθε ην δηθαίσκα ζηάζκεπζεο, 
(ii) ην δξφκν ή νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν ζηάζκεπζεο γηα ηνλ νπνίν ηζρχεη ην ζπγθεθξηκέλν 

ζχζηεκα ειέγρνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηέηνηνο πεξηνξηζκφο, 
(iii) ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κπνξεί έλα φρεκα λα παξακείλεη ζηαζκεπκέλν ζην δξφκν ή 

ρψξν απηφ, 
(iv) ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απνκέλεη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ γηα ηελ 

νπνία πιεξψζεθε ην δηθαίσκα ζηάζκεπζεο, θαη 
(v) φηη ε ρξνληθή πεξίνδνο γηα ηελ νπνία πιεξψζεθε ην δηθαίσκα ζηάζκεπζεο έρεη 

εθπλεχζεη. 

25. Σν δηθαίσκα ζηάζκεπζεο γηα δξφκνπο ή ρψξνπο, αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ κεραληζκψλ 
θαη ή άιισλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ζηάζκεπζεο θαζνξίδεηαη απφ ην πκβνχιην κε βάζε ην άξζξν 
88(1)(β) ηνπ Νφκνπ, θαζψο επίζεο -  

  (i) ε αμία ηνπ θέξκαηνο πνπ κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην κεραληζκφ  ζηάζκεπζεο ζα ην 
ζέηεη ζε ιεηηνπξγία, 

(ii) ε αμία ηεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο ή άιινπ ζπζηήκαηνο ζηάζκεπζεο θαη ηνλ 
ηξφπν ρξήζεο ηνπ, θαη 

(iii) ν επηηξεπφκελνο ρξφλνο ζηάζκεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ αμία ηνπ θέξκαηνο ή ηεο 
θάξηαο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ζπζηήκαηνο ζηάζκεπζεο.  

Τπνρξεψζεηο κεηά 
απφ θαζνξηζκφ 
δξφκνπ σο ρψξνπ 
γηα ζηάζκεπζε 
νρεκάησλ 
ειεγρφκελνπ απφ 
κεραληζκνχο. 

26.  Καηφπηλ θαζνξηζκνχ νπνηνπδήπνηε δξφκνπ σο ρψξνπ γηα ηε ζηάζκεπζε νρεκάησλ 
ειεγρφκελνπ απφ κεραληζκνχο θαη/ή άιια ζπζηήκαηα ειέγρνπ ζηάζκεπζεο, θαη κεηά ηελ 
εγθαηάζηαζε ζην ρψξν απηφ ηέηνηνπ κεραληζκνχ ή άιινπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζηάζκεπζεο 
θαλέλα πξφζσπν δελ δχλαηαη -  

  (α) λα ζηαζκεχεη ή λα επηηξέπεη ή λα αλέρεηαη ηε ζηάζκεπζε νρεκάησλ ζε ηέηνην 
ρψξν, ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηνπ αλαινγνχληνο δηθαηψκαηνο ζηάζκεπζεο:  

   
   Ννείηαη φηη, ην πκβνχιην δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ λα θαζνξίδεη εκέξεο θαη ψξεο 

θαηά ηηο νπνίεο ε ζηάζκεπζε νρεκάησλ ζε νπνηνδήπνηε δξφκν πνπ θαζνξίζηεθε 
σο ρψξνο γηα ζηάζκεπζε νρεκάησλ ειεγρφκελνο απφ κεραληζκφ θαη/ή άιιν 
ζχζηεκα ειέγρνπ ζηάζκεπζεο, ζα επηηξέπεηαη ρσξίο ηελ πιεξσκή δηθαησκάησλ 
ζηάζκεπζεο, 

   
  (β)  λα ζηαζκεχεη ή λα επηηξέπεη ή λα αλέρεηαη ηε ζηάζκεπζε νρήκαηνο ζε ρψξν 

ζηάζκεπζεο ειεγρφκελν απφ κεραληζκφ θαη/ή άιιν ζχζηεκα ειέγρνπ 
ζηάζκεπζεο, γηα ρξνληθή πεξίνδν κεγαιχηεξε απφ ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία 
πιεξψζεθε ην ηέινο ζηάζκεπζεο,  

   
  (γ) λα ζηαζκεχεη ή λα επηηξέπεη ή λα αλέρεηαη ηε ζηάζκεπζε νρήκαηνο ζε ηέηνην 

ρψξν ζηάζκεπζεο ειεγρφκελν απφ κεραληζκφ θαη /ή άιιν ζχζηεκα ειέγρνπ 
ζηάζκεπζεο, εθηφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ γηα θάζε κεηξεηή  θαη/ή γηα θάζε άιιν 
ηέηνην ρψξν, ν νπνίνο ζα δεηθλχεηαη κε γξακκέο δηαθεθνκκέλεο ή φρη, πνπ λα 
ραξάζζνληαη ή λα ζεκεηψλνληαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα απηνχ ηνπ ρψξνπ 
ζηάζκεπζεο,  

   
  (δ)  λα ζέηεη ή λα πξνζπαζεί λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία κεραληζκφ ή άιιν ζχζηεκα 

ειέγρνπ ζηάζκεπζεο, κε ηελ εηζαγσγή ζε απηφλ θίβδεινπ θέξκαηνο ή πιαζηήο 
θάξηαο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ αληηθεηκέλνπ ή άιιεο κε επηηξεπφκελεο κεζφδνπ, 
νχηε λα επεκβαίλεη ή λα πξνζπαζεί λα επέκβεη θαηά νπνηνδήπνηε άιιν κε 
επηηξεπφκελν ηξφπν πάλσ ζε κεραληζκνχο ειέγρνπ ή πάλσ ζε νπνηαδήπνηε 
άιια ζπζηήκαηα ζηάζκεπζεο.  

  
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6  - ΑΓΗΚΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΟΗΝΔ 
  
Αδηθήκαηα 
θαη πνηλέο. 

27.  Οπνηνδήπνηε πξφζσπν παξαβαίλεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ είλαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή 

θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 
πέληε ρηιηάδεο (5000,00) επξψ ή θαη ζηηο δχν απηέο πνηλέο καδί.  

  
Ηζρχο ησλ 
παξφλησλ 
Καλνληζκψλ. 

28. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ηίζεληαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζήο ηνπο ζηελ 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.  
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ΠΗΝΑΚΑ «Α» 
 

Οι πεπί Ιδιωηικών Χώπων Σηάθμεςζηρ για Δημόζια Χπήζη 
από ηο Κοινό Δημοηικοί Κανονιζμοί Λεςκωζίαρ ηος 2013 

 
(Κανονιζμόρ 8) 

 
Άδεια Λειηοςπγίαρ 

Ιδιωηικού Χώπος Σηάθμεςζηρ  για Δημόζια Χπήζη από ηο Κοινό 

 
ΓΖΜΟ  ΛΔΤΚΩΗΑ 
 
Ο …………………………………………………………………. απφ …………………… νδφο 
…………………………………………………, αξ. …….., αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο/αξηζκφο εγγξαθήο ………………….., 
ηδηνθηήηεο/ελνηθηαζηήο/θάηνρνο ηνπ Υψξνπ ηάζκεπζεο επί ηνπ ηεκαρίνπ γεο κε αξ. …………................................, Φ/ρ 
…………………….., Σκήκα ………., ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Λεπθσζίαο, εμνπζηνδνηείηαη κε ηελ άδεηα απηή φπσο 
ρξεζηκνπνηεί ην πην πάλσ ηεκάρην σο Υψξν ηάζκεπζεο γηα Γεκφζηα Υξήζε, γηα ρξνληθή πεξίνδν ελφο έηνπο απφ ηην 1

η
 

Ιανοςαπίος ............ / (ή ηην εκέξα ηεο εθδφζεσο ηεο άδεηαο απηήο, μέσπι ηην 31
η
 Δεκεμβπίος ................ , θαη κε ηνπο 

φξνπο πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ. 
 
Οπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ φξσλ ησλ πεξί Ηδησηηθψλ Υψξσλ ηάζκεπζεο γηα Γεκφζηα Υξήζε απφ ην Κνηλφ 
Γεκνηηθψλ Καλνληζκψλ Λεπθσζίαο ηνπ 2013 ή θαη ησλ φξσλ ηεο άδεηαο απηήο, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αλάθιεζή ηεο 
ρσξίο άιιε δηαηχπσζε, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε άιια κέηξα ηα νπνία ν Γήκνο δχλαηαη λα ιάβεη θαηά ηνπ 

παξαβάηε.  
 
Όξνη 
 
1. Οη φξνη ηεο Πνιενδνκηθήο Άδεηαο κε αξ. ……………. θαη εκεξ. …………………... θαη ηεο Άδεηαο Οηθνδνκήο κε αξ. 

…………….. θαη εκεξ. …………………..., δπλάκεη ηνπ Πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νφκνπ ηνπ ………….. έσο 
……………. θαη ηνπ Πεξί Ρπζκίζεσο Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκνπ Κεθ. 96, αληίζηνηρα, ζεσξνχληαη σο φξνη ηεο 
παξνχζαο άδεηαο θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.  

 
2. ην ρψξν δχλαληαη λα ζηαζκεχνπλ ………. επηβαηηθά νρήκαηα, ………… ιεσθνξεία, ……….. θνξηεγά νρήκαηα.  
 
3. Ο ρψξνο ζα ιεηηνπξγεί ηηο πην θάησ εκέξεο θαη ψξεο: 
 …………………………………………….. 
 …………………………………………….. 
 
4. Ο ρψξνο ζα δηαηεξείηαη θαζαξφο θαη νη θαηαζθεπέο ζα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαη ιεηηνπξγήζηκε θαηάζηαζε.  
 
5. Γελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ ή κέξνπο απηνχ ή ε πψιεζε νπνησλδήπνηε εηδψλ εληφο ηνπ 

ρψξνπ.  
 
 
 
Σέινο  πιεξσζέλ : ……………………………………… 
 
 
Ζκεξνκελία έθδνζεο : …………………………………. 
 
 
Ζ άδεηα απηή ιήγεη ηελ : ……………………………….. 
 
 
 
......................................... 
Γήκαξρνο 
 
 
......................................... 
Γεκνηηθφο Γξακκαηέαο 
 
 
Ζκεξνκελία : ……………………… 
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ΠΗΝΑΚΑ «Β» 
 

Οι πεπί Ιδιωηικών Χώπων Σηάθμεςζηρ για Δημόζια Χπήζη 
από ηο Κοινό Δημοηικοί Κανονιζμοί Λεςκωζίαρ ηος 2013 

 
(Κανονιζμόρ 9) 

 
Αίηηζη για έκδοζη Άδειαρ Λειηοςπγίαρ 

Ιδιωηικού Χώπος Σηάθμεςζηρ για δημόζια σπήζη από ηο κοινό. 

 
Πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 
ηνπ Γήκνπ Λεπθσζίαο. 
 
Ο/Ζ ………………………………………….……………..  απφ ……………………………………………  
 
νδφο ……………..……………………………. αξ ……….…  αξ δειηίνπ ηαπηφηεηαο …………...……… 
 
ηδηνθηήηεο/ελνηθηαζηήο/θάηνρνο ηνπ ηεκαρίνπ γεο κε αξ …………...…………………..,  Φχιιν/ρέδην  
 
……….………………….………..,  Σκήκα ……………………………..  ζηα δεκνηηθά φξηα Λεπθσζίαο,  
 
αηηνχκαη εμνπζηνδφηεζε λα ρξεζηκνπνηψ ην ηεκάρην απηφ σο ρψξν ζηάζκεπζεο γηα δεκφζηα ρξήζε. 
 
Πξνο ηνχην επηζπλάπηνληαη: 
 
(α) αληίγξαθν ηεο πνιενδνκηθήο άδεηαο κε αξ ………………,  εκεξ …………………….  καδί κε ηα εγθξηκέλα ζρέδηα 
 
(β) αληίγξαθν ηεο άδεηαο νηθνδνκήο κε αξ …………………  εκεξ …………….. καδί κε ηα εγθξηκέλα ζρέδηα 
 
(γ) πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο κε αξ …………………….….,  εκεξ ………………...……..  γηα ηελ άδεηα 
 
 νηθνδνκήο κε αξ …………………… θαη εκεξ. ……............  
 
(δ) αληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ηδηνθηεζίαο ηνπ ηεκαρίνπ. 
 
Ο αηηεηήο : …………………………………………………………………… 
 
Τπνγξαθή : …………………………………………………………..……… 
 
Όλνκα (νινγξάθσο) : ……………………………………………….……… 
 
Σειέθσλν : …………………………………………………….................... 
 
Ζκεξνκελία : ……………………………………………………………….. 
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ΠΗΝΑΚΑ «Γ» 
 

Οι πεπί  Ιδιωηικών Χώπων Σηάθμεςζηρ για Δημόζια Χπήζη 
από ηο Κοινό Δημοηικοί Κανονιζμοί Λεςκωζίαρ  ηος 2013 

 
(Κανονιζμόρ 14) 

 
Αίηηζη για ανανέωζη Άδειαρ Λειηοςπγίαρ 

Ιδιωηικού Χώπος Σηάθμεςζηρ για δημόζια σπήζη από ηο κοινό. 

 
Πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 
ηνπ Γήκνπ Λεπθσζίαο. 
 
Ο/Ζ …………………………………….……….………….. απφ …………………………………… 
 
νδφο ………………………………………………. αξ ………  αξ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ……..…… 
 
ηδηνθηήηεο/ελνηθηαζηήο/θάηνρνο ηνπ ηεκαρίνπ γεο κε αξ ………………………..,  Φχιιν/ρέδην 
 
 ………………..…………….., Σκήκα ………...…………….. ζηε δεκνηηθή πεξηνρή Λεπθσζίαο, 
 
αηηνχκαη αλαλέσζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ρψξνπ ζηάζκεπζεο γηα ην ηεκάρην κε αξ. …….…, 
 
Φχιιν/ρέδην …………………………………..……….., Σκήκα …………………..…………..…. 
 
γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ ………… κέρξη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ …….…… 

 
Ο αηηεηήο : …………………………………………………………………… 
 
Τπνγξαθή : …………………………………………………………..……… 
 
Όλνκα (νινγξάθσο) : ……………………………………………….……… 
 
Σειέθσλν : …………………………………………………….................... 
 
Ζκεξνκελία : ………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


