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ΟΗ ΠΔΡΗ  ΔΚΘΔΔΩ ΓΗΑΦΖΜΗΔΩΝ (ΔΛΔΓΥΟ) ΝΟΜΟ, ΚΔΦ. 50 

______________ 

Καλνληζκνί πνπ εθδόζεθαλ από ην Γεκνηηθό πκβνύιην Αγίαο Νάπαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 7  

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Αγίαο Νάπαο  αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη  από ην 
άξζξν 7 ηνπ πεξί Δθζέζεσο Γηαθεκίζεσλ (Έιεγρνο) Νόκνπ, Κεθ. 50, εθδίδεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ 
Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο. 

ΜΔΡΟ Η - ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί αλαθέξνληαη σο νη πεξί Δθζέζεσο Γηαθεκίζεσλ Γεκνηηθνί Καλνληζκνί 
ηνπ Γήκνπ Αγίαο Νάπαο ηνπ 2014. 

ΔΡΜΖΝΔΗΑ 

2.  ηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο, εθηόο εάλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- 

«Γήκνο» ζεκαίλεη ηνλ Γήκν Αγίαο Νάπαο· 

«δεκνηηθά όξηα» ζεκαίλεη ηα δεκνηηθά όξηα ηνπ Γήκνπ Αγίαο Νάπαο· 

«δεκόζηα γλσζηνπνίεζε» ζεκαίλεη γλσζηνπνίεζε ππνγξακκέλε από ην Γήκαξρν, ηνλ Αληηδήκαξρν 
ή ην Γεκνηηθό Γξακκαηέα ή από νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν εμνπζηνδνηεκέλν γηα απηό ην ζθνπό 
από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, πνπ δεκνζηεύζεθε ζε κηα ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα· 

«δεκνηηθά όξηα» ζεκαίλεη ηα δεκνηηθά όξηα ηνπ Γήκνπ Αγίαο Νάπαο· 

«δηαθήκηζε» πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε ιέμε, γξάκκα, πξόηππν, ζήκα, ηνηρνθόιιεζε, πίλαθα, 
εηδνπνίεζε, γλσζηνπνίεζε, θνηλνπνίεζε, νκνίσκα ή αλαπαξάζηαζε, θσηεηλή ή κή, πνπ έρεη ην 
ραξαθηήξα θαη ρξεζηκνπνηείηαη εμ νινθιήξνπ ή κεξηθά γηα ην ζθνπό δηαθήκηζεο ή θαζνδήγεζεο (κε 
εμαίξεζε ηέηνηνπ πξάγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εμ νινθιήξνπ σο κλεκείν) θαη ρσξίο επεξεαζκό 
ηεο πην πάλσ πξόλνηαο, πεξηιακβάλεη επίζεο νπνηαδήπνηε πηλαθίδα ή παξόκνην θαηαζθεύαζκα, 
αθίλεην ή θηλεηό, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ή πνπ πξνζαξκόζηεθε γηα ρξήζε γηα ηελ έθζεζε δηαθεκίζεσλ 
θαη αλαθέξεηαη ζε έθζεζε δηαθεκίζεσλ, ζα εξκελεύεηαη αλάινγα∙ 

 «δηθαηώκαηα» ζεκαίλεη ηα δηθαηώκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Γεύηεξν Πίλαθα ησλ παξόλησλ 
Καλνληζκώλ ζρεηηθά κε ηα αλαθεξόκελα ζ’ απηόλ ζέκαηα· 
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Τηνζέηεζε ησλ 
πεξί Έθζέζεσλ 
Γηαθεκίζεσλ 
Γεκνηηθώλ  
Καλνληζκώλ ηνπ 
Γήκνπ 
ηξνβόινπ   
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο  
αξ. 3451,  
Παξάξηεκα Σξίην 
Μέξνο (Η) 
24.11.2000 
ΚΓΠ339/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Καηάξγεζε θαη 
επηθύιαμε. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα 
Παξάξηεκα 
Σξίην(Η): 
11.3.1977. 
 

 

 

 

«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Δθζέζεσο Γηαθεκίζεσλ (Έιεγρνο) Νόκν. Κεθ.50 θαη πεξηιακβάλεη 
νπνηνδήπνηε άιιν λόκν πνπ αληηθαζηζηά ή ηξνπνπνηεί απηόλ· 

«πκβνύιην» ζεκαίλεη ην Γεκνηηθό πκβνύιην Αγίαο Νάπαο· 

«θσηεηλή δηαθήκηζε» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε δηαθήκηζε πνπ είλαη ζρεδηαζκέλε ή πξνζαξκνζκέλε 
ώζηε λα θσηίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύθηαο κε ηερλεηό θσο άκεζα ή από αληαλάθιαζε αιιά κε ηα 
ίδηα κέζα θαη πνπ θσηίδεηαη έηζη γηα ζθνπνύο δηαθήκηζεο, αγγειίαο ή νδεγίαο. 

3. Οη πεξί Δθζέζεσο Γηαθεκίζεσλ Γεκνηηθνί Καλνληζκνί  ηνπ Γήκνπ ηξνβόινπ  ηνπ 2000 (πνπ ζην 
εμήο ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Δθζέζεσο Γηαθεκίζεσλ «Καλνληζκνί ηνπ Γήκνπ Αγίαο Νάπαο):  

(α)  Θεσξνύληαη σο Καλνληζκνί πνπ εθδόζεθαλ από ην Γεκνηηθό πκβνύιην Αγίαο Νάπαο, θαη  

(β)  Δθαξκόδνληαη ζην Γήκν Αγίαο Νάπαο. 

Ννείηαη όηη ε ιέμε «ηξόβνινο» νπνπδήπνηε απηή ζπλαληάηαη ζηνπο πεξί Δθζέζεσο Γηαθεκίζεσλ 
Καλνληζκνύο ηνπ Γήκνπ ηξνβόινπ, αληηθαζίζηαηαη κε ηελ ιέμε «Γήκνο Αγίαο Νάπαο». 

(γ) Ο Γεύηεξνο Πίλαθαο - Γηθαηώκαηα ησλ ελ ιόγσ Καλνληζκώλ, αληηθαζίζηαηαη κε ηα αθόινπζα:  

ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΗΝΑΚΑ - ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ 

Σα αθόινπζα δηθαηώκαηα ζα πιεξώλνληαη ζην Γήκν γηα θάζε άδεηα ε νπνία παξαρσξείηαη, απόιπηα ή 
κε όξνπο, γηα ηελ αλέγεξζε ηδησηηθήο δηαθεκηζηηθήο πηλαθίδαο (Καλνληζκόο 4): 

Α) ηαζεξέο / Μόληκεο / κηα δηαθήκηζε νιόρξνλα. 

Μέρξη 10 η.κ.  

Όπνπ ε ηδησηηθή πηλαθίδα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα έθζεζε θσηεηλήο δηαθήκηζεο: 

(α)  Γηα δύν ηεηξαγσληθά κέηξα ή κέξνο απηώλ.                                         €68,00 εηήζηα 

(β)  Γηα θάζε επηπξόζζεην ηεηξαγσληθό κέηξν ή κέξνο απηνύ  κέρξη 10 η.κ.                     €17,00 εηήζηα 

Όπνπ ε ηδησηηθή πηλαθίδα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα έθζεζε κε θσηεηλήο δηαθήκηζεο:  

(α)  Γηα δύν ηεηξαγσληθά κέηξα ή κέξνο απηώλ                                                                €51,00 εηήζηα 

(β) Γηα θάζε επηπξόζζεην ηεηξαγσληθό κέηξν ή κέξνο απηνύ κέρξη 10 η.κ.                         €8,50 εηήζηα 

Γηα ηδησηηθέο πηλαθίδεο, θσηεηλέο ή κε, ησλ νπνίσλ ε επηθάλεηα ππεξβαίλεη ηα 10 η.κ. ηα δηθαηώκαηα 
ζα είλαη σο αθνινύζσο: 

11 – 20 η.κ.                                                                                                                      €854,00 εηήζηα 

21 – 25 η.κ.                                                                                                                    €1280,00 εηήζηα 

26 – 33 η.κ.                                                                                                                    €1879,00 εηήζηα 

34 – 39 η.κ.                                                                                                                   €2904,00 εηήζηα 

40 η.κ. θαη άλσ                                                                                                              €3417,00 εηήζηα 

Γηα δηπιήο όςεο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ηα ηέιε ζα δηπιαζηάδνληαη. 

Β) Γηα δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ηύπνπ Trivision, Pizza (κνλήο ή δηπιήο όςεο) ή παξόκνηεο, θσηεηλέο 
ή κε, ηα δηθαηώκαηα ζα είλαη σο αθνινύζσο:  

Μέρξη 10 η.κ.                                                                                                                   €854,00 εηήζηα 

11 - 15 η.κ.                                                                                                                    €1708,00 εηήζηα 

16 – 20 η.κ.                                                                                                                   €2392,00 εηήζηα 

21 – 25 η.κ.                                                                                                                   €2904,00 εηήζηα 

26 η.κ. θαη άλσ                                                                                                             €3417,00 εηήζηα.  

Γ)  Γηα πηλαθίδεο ησλ νπνίσλ ε επηθάλεηα ρξεζηκνπνηείηαη είηε γηα πξνβνιή είηε κε κεραληθά κέζα ή 
άιισο πσο γηα επίδεημε δηαθόξσλ θσηεηλώλ ή κε θσηεηλώλ  δηαθεκίζεσλ, ηα ηέιε ζα θαζνξίδνληαη 
ζε €3417,00 εηήζηα. 

4. ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ        

(1) Οη πεξί Διέγρνπ Δπηδείμεσο Γηαθεκίζεσλ Καλνληζκνί ηνπ πκβνπιίνπ Βειηηώζεσο Αγίαο 
Νάπαο ηνπ 1977 θαηαξγνύληαη από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ. 

(2) Κάζε έγθξηζε, άδεηα ή θάζε άιιε πξάμε πνπ έγηλε δπλάκεη ησλ θαηαξγεζέλησλ πεξί Δθζέζεσο 
Γηαθεκίζεσλ Γεκνηηθώλ Καλνληζκώλ Αγίαο Νάπαο ινγίδεηαη όηη έγηλε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ 
παξόλησλ Καλνληζκώλ. 

(3) Κάζε άδεηα πνπ ρνξεγήζεθε ή εθδόζεθε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ θαηαξγεζέλησλ πεξί 
Δθζέζεσο Γηαθεκίζεσλ Γεκνηηθώλ Καλνληζκώλ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Νάπαο ινγίδεηαη όηη ρνξεγήζεθε ή 
εθδόζεθε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ. 

 

 

 

 

 

 


