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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 11/31-05-2016 
Αριθ.Αποφ.  138/2016 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί καθορισμού τέλους για χορήγηση άδειας 
κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος ,καθώς και καθορισμός τέλους για την ετήσια 
ανανέωση των χορηγούμενων αδειών. 
         Στους Μολάους, σήμερα την  31-05-2016  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30 π.μ στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  7820/27-05-2016 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 

Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα παρακάτω  μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος) 

2 Χριστάκος Σταύρος 

3. Σουρλάς Ιωάννης 

4. Καλογερίνης Ηλίας 

 

  

        Δουμάνη Σοφία  

       Μαρούσης Χαράλαμπος   

       Αναγνωστοπούλου Ελένη         

  

  

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
 
      Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας 

τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα 

οποία δεν  παρευρέθησαν. 

     Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 17ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε  τα 

εξής: 

     Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή ….  ζ) 

εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. 



     Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ την από 16-05-2016 

εισήγηση του Αυτοτελούς τμήματος τοπικής οικονομικής ανάπτυξης –γραφείου 

αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων και απασχόλησης η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, βάσει της οποίας προτείνεται  ο καθορισμός 

παραβόλου για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος καθώς και καθορισμός 

παραβόλου για την ετήσια ανανέωση των χορηγούμενων αδειών και συγκεκριμένα :  

 

Στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ ανήκει η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος 

στην περιφέρειά τους (άρθρο 75 Ι περιπτ. 20 ΔΚΚ). 

Η διαδικασία χορήγησης Άδειας Κυκλοφορίας Ζωήλατων Οχημάτων ορίζεται στην 

Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 14119/22.04.2002 (ΦΕΚ 535/30.04.2002 τεύχος Β).  

Μεταξύ  των δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν  στην υπηρεσία μας 

προκειμένου να χορηγηθεί  η εν λόγω άδεια  είναι το παράβολο που αναλογεί  στην 

περίπτωση αυτή.  

Ο Καθορισμός της τιμής παραβόλου υπέρ του Δήμου για την χορήγηση άδειας 

κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων, γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αφού 

έχει προηγηθεί απόφαση οικονομικής επιτροπής με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό 

Συμβούλιο τον καθορισμό της τιμής (παρ. 1 περιπτ. ζ άρθρο 72 ν. 3852/10). 

Έχοντας υπόψη: 

• Την υπ’αριθ. 14119/2002 (ΦΕΚ 535 Β /́2002) Υπουργική απόφαση «Διαδικασία 

χορήγησης άδειας Ζωήλατων Οχημάτων». 

• Την αριθ. 33774/02-6-2009 (ΦΕΚ 1218/22-6-2009) Υ.Α . 

• Τις διατάξεις του άρθρου 72 παραγρ. ζ ́ του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87 Α /́2010), «Νέας 

Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 

Καλλικράτης 

 Παρακαλούμε τον καθορισμό της τιμής του παραβόλου για την χορήγηση άδειας 

κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος, καθώς και τον καθορισμό της τιμής του παραβόλου για 

την ετήσια ανανέωση της άδειας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.  

Ενδεικτική προτεινόμενη τιμή παραβόλου: 

• 100,00 ευρώ για την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος και  
• 100,00 ευρώ για την ετήσια ανανέωση της άδειας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του 

Δήμου.  
 

       Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν 

σχετικά : 



       Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη, την εισήγηση του 

προέδρου, την εισήγηση του αρμόδιου γραφείου αδειδοτήσεων ,  τις διατάξεις  του άρθρου 

72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10,   και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

      Εισηγούνται προς το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας 

 Την επιβολή  παραβόλου   για την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου 

οχήματος στο Δήμο Μονεμβασίας   ποσού  ύψους  100,00€. 

 Την επιβολή  παραβόλου   για την ετήσια ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας 

ζωήλατου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου ποσού  ύψους 100,00€.  
 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                    2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ 

                                 3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
 

 Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 
Δελήγιαννης Νικόλαος 
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