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ΑΚΑΘΑΡΙΣΩΝ ΕΟΔΩΝ &  
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ΚΛΗΤΕΥΣΗ 

Πξνο 

(Δηαθεκηζηή) [...]  

(Οηθνπεδνύρν) [...]  

(Δηαθεκηδόκελν) [...]  

ΘΕΜΑ: «Αθαίρεζη διαθημιζηικών μέζων και καηεδάθι-

ζη διαθημιζηικών καηαζκευών»  

Ύζηεξα από ηνλ έιεγρν ηεο ππεξεζίαο καο δηαπηζηώζεθε όηη έρεηε 

πξνβεί ζε παξάλνκεο δηαθεκίζεηο θαη έρεηε ηνπνζεηήζεη παξαλό-

κσο ηηο θάησζη δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο: [...]. 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2946/01 ηνπ άξζξνπ 5 § 1 «Γηα ηελ 

ππαίζξηα δηαθήκηζε, απαηηείηαη πξνεγνύκελε άδεηα ε νπνία ρνξε-

γείηαη κε απόθαζε ηνπ Δεκάξρνπ ή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κνηλόηεηαο, 

ύζηεξα από αίηεζε πνπ ζπλνδεύεηαη από ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ηέινπο θαη πξνεγνύκελε θαηαβνιή ηνπ 

ηέινπο δηαθήκηζεο…» . 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 & 3 ηνπ αξζ. 9 ηνπ ίδηνπ λό-

κνπ νξίδνληαη ηα εμήο: 

«Η αθαίξεζε ησλ παξάλνκσλ ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ θαη ησλ πα-

ξάλνκσλ επηγξαθώλ γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Δεκάξρνπ, ε νπνία 



εθδίδεηαη αθνύ πξνεγνπκέλσο γίλεη δηαπίζησζε ηεο παξάβαζεο θαη 

ζπληαρζεί ζρεηηθή πξάμε απηνςίαο από ηα αξκόδηα όξγαλα θαη κεηά 

από θιήζε ηνπ δηαθεκηζηή ή ηνπ δηαθεκηδόκελνπ ή εθείλνπ πνπ πα-

ξαρώξεζε ηε ρξήζε ηνπ ρώξνπ ζηνλ νπνίν έιαβε ρώξα ε παξάβαζε. 

Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξά-

θνπ, ν Δήκνο, ππνρξενύηαη λα αθαηξέζεη κε ζπλεξγεία ηνπ ηηο πα-

ξάλνκεο ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο ή επηγξαθέο ή θαη ηα παξάλνκα 

πιαίζηα θαη ππνζηεξίγκαηα ησλ δηαθεκίζεσλ, αλεμάξηεηα από ην 

ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ηνπ ρώξνπ ζηνλ νπνίν ζπληειέζηεθε ε πα-

ξάβαζε, αλεμάξηεηα από ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ θαη ρσξίο λα δεκη-

νπξγείηαη θακία επζύλε ησλ αλσηέξσ θαη ησλ νξγάλσλ ηνπο γηα ηελ 

ηύρε ησλ αθαηξνύκελσλ δηαθεκίζεσλ, θαηαζθεπώλ θαη πιηθώλ ή ε-

πηγξαθώλ. 

Οη θύξηνη θαη νη θάηνρνη ησλ ρώξσλ ζηνπο νπνίνπο ζπληειέζηεθε ε 

παξάβαζε ππνρξενύληαη λα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν θαη λα αλέρνληαη 

ηελ παξακνλή ησλ ζπλεξγείσλ ζην ρώξν, θαζώο θαη ηε δηελέξγεηα 

θάζε απαξαίηεηεο πξάμεο γηα ηελ αθαίξεζε ησλ δηαθεκίζεσλ, ησλ 

πιαηζίσλ, ησλ ππνζηεξηγκάησλ θαη ησλ επηγξαθώλ. 

Οη αζηπλνκηθέο αξρέο ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ άκεζα ηε ζπλδξν-

κή ηνπο, εθόζνλ ηνπο δεηεζεί». 

Καηόπηλ ηνύηνπ ζαο θαινύκε κέζα ζε πέληε εξγάζηκεο εκέξεο από 

ηελ παξαιαβή ηνπ εγγξάθνπ απηνύ λα θξνληίζεηε γηα ηελ αθαίξεζε 

ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ δηαθεκηζηηθώλ πιαηζί-

σλ ή λα θαηαζέζεηε ζην Δήκν ηηο απόςεηο ζαο ζρεηηθά κε ην ζέκα 

απηό.  

 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

―Σκήκα θόξσλ, ηειώλ θαη δηθ/ησλ 
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