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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  8ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  97/2020 
 

«Έγκριση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος  στον οικισμό της 
Πλύτρας». 
 

 Στους  Μολάους  σήμερα στις 26 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00 π.μ. 
έως 13:30, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-
03-2020), το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και την αριθ. 40/αριθ. 
πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και  ύστερα από την με αριθμό 08/21-
05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4  του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133). 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 25, ήτοι.    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ.   1. Σπυριδάκου Θεοδούλη 
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος   2. Αναγνωστοπούλου Ελένη 
 3. Μαρούσης Χαράλαμπος          Αντιδήμαρχος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος     
 8. Αλειφέρη Παναγιώτα    
9. Αρρώνης Παντελεήμων     
10. Καλογερίνης Ηλίας    
11. Κολλιάκος Ιωάννης   
12. Παπαδάκης Πιερρής   
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Βλάχου Άννα 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Παναρίτης Ηλίας 
Γουναλάκης Ιωάννης 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Καλογράνης Δημήτριος 
Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
 

  

    Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος.  
   Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, δήλωσαν συμμετοχή, οι: Θεοδωρακάκος 
Αναστάσιος Μολάων, Αρρώνη Αφροδίτη Παπαδιανίκων και Μιχαήλ Καρούνης Πακίων. 
    Η Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου θα τηρήσει τα πρακτικά. 
    
 
 

ΑΔΑ: ΩΙ19ΩΚ9-ΝΥΗ



 2 

Η παράταξη «ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» κατέθεσαν την εξής δήλωση:  
<ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ Μολάοι 26-5-2020  
ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δ.Σ.  
Κύριε πρόεδρε, όπως σας έχουμε ήδη εκθέσει πιστεύουμε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες 
προϋποθέσεις για την σύγκληση για άλλη μια φορά του δημοτικού συμβουλίου δια περιφοράς 
και μάλιστα αυτή την περίοδο που σχεδόν έχει πανελλαδικά αποκατασταθεί κατά μεγάλο μέρος 
η κανονικότητα και ιδιαίτερα στη Λακωνία όπου ευτυχώς δεν υπήρξαν κρούσματα της νόσου.  
Ήδη όπως πολύ καλά γνωρίζετε οι υπόλοιποι Δήμοι της Λακωνίας και οι περισσότεροι στη χώρα 
έχουν βρει τρόπους, με την τήρηση έστω των προβλεπόμενων μέτρων, να συνεδριάζουν δια 
ζώσης, προστατεύοντας έτσι το ανώτερο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, δείχνοντας σεβασμό 
στις δημοκρατικές διαδικασίες και επιτρέποντας το διάλογο μεταξύ των παρατάξεων και των 
δημοτικών συμβούλων.  
Εξάλλου εκκρεμεί ακόμη η απάντησή σας στις διάφορες εναλλακτικές προτάσεις που 
καταθέσαμε, όπως η σύγκληση με τηλεδιάσκεψη, τρόπος για τον οποίο μας είχατε διαβεβαιώσει 
εγγράφως ότι θα κάνετε έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας όμως δεν μας έχετε ανακοινώσει 
ακόμη.  
Επίσης ενώ η δημοτική αρχή επικαλείται τα μέτρα αποστασιοποίησης για τη σύγκληση του Δ.Σ. 
δια περιφοράς δεν δίστασε την προηγούμενη εβδομάδα να συγκαλέσει στον ίδιο χώρο την 
πολιτική προστασία όπου παραβρέθηκαν 14 άτομα, σε μια συνεδρίαση μάλιστα που δεν 
ελήφθησαν κάποια ιδιαίτερα μέτρα και επιπλέον συνήλθε αντικανονικά αφού δεν εκλήθη ο 
τακτικός εκπρόσωπος που έχει εκλεγεί ως μέλος από την παράταξή μας κύριος Δημήτριος 
Καλογράνης, χωρίς να μας έχει δοθεί ακόμη κάποια εξήγηση προς τούτο.  
Επιπλέον είναι προβληματικό το γεγονός ότι οι προσκλήσεις επιδίδονται Πέμπτη 3:00 μ.μ. για 
συνεδρίαση Δευτέρας ή Τρίτης και το γεγονός ότι μεσολαβεί Σαββατοκύριακο σε περίοδο 
μάλιστα περιορισμών της πρόσβασης, δυσχεραίνει τη προσπάθειά μας για ολοκληρωμένη 
ενημέρωση επί των θεμάτων.  
Κατόπι των ανωτέρω σας κάνουμε γνωστό ότι η συνείδησή μας επιβάλει να μην ψηφίσουμε 
κανένα θέμα στο δημοτικό συμβούλιο της 26ης Μαΐου 2020>. 

 
Η δια περιφοράς απόφαση για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με εισηγητή τον 

Αντιδήμαρχο κ. Σουρλά, έχει ως εξής: 
       Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις της ΥΑ 14119/22-4-2002(ΦΕΚ 535 τ. Β΄): «Διαδικασία χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων». 

2.Τις διατάξεις της ΥΑ 33774/2009 (ΦΕΚ 1218 τ. Β΄): «Διαστάσεις πινακίδων ζωήλατων 
οχημάτων, προδιαγραφές,τρόπος κατασκευής διαδικασία  χορήγησης και  αντικατάστασης αυτών 
σε περίπτωση απώλειας,κλοπής, καταστροφής ή φθοράς, τρόπος και θέση ανάρτησης ,εγγραφές 
και ενδείξεις επ΄αυτών».  

3.Τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/23-3-1999 τ. Α΄):περί κύρωση του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε  με το Ν.3542/2007(Φ.Ε.Κ 50 /2-3-2007 τ. Α΄. 

4.Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006 τ. Α΄) 
5. Τις διατάξεις του άρθρ.58 του ν. 3852/2010. 
6. Την αριθμ.60/2016  και 138/2016 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου «Κανονιστική 

απόφαση για την ρύθμιση επαγγελματικής δραστηριότητας ζωηλατων οχημάτων στον Δήμο 
Μονεμβασίας». 

7. Την υπ.αριθμ.5/2018  απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Παπαδιανίκων (καθορισμός 
αριθμών χορηγούμενων αδειών  σε μια (1) άδεια και καθορισμός  διαδρομής  ). 

8.  Την αριθμ. 3/2020 απόφαση της Κοινότητας Παπαδιανίκων  περί τροποποίησης της αρ. 
5/2018 απόφασης της και  καθορισμό του μέγιστου αριθμού χορηγούμενων αδειών σε δύο (2) 
και καθορισμός διαδρομής. 

9. Την αριθμ.139/2016  απόφαση του Δ.Σ για τον καθορισμό του παραβόλου. 
10. Την αριθμ.4535/13-5-2020 αίτηση της  Γκέσουρα Ροδόπης τ. Χρήστου για χορήγηση 

άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου Οχήματος  και την κατάθεση των δικαιολογητικών.  
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Στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ ανήκει η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος 

στην περιφέρειά τους. Η διαδικασία χορήγησης της Άδειας Κυκλοφορίας Ζωήλατων Οχημάτων 
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται στην Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 14119/22-4-2002 (ΦΕΚ 
535/Β’/2002 ). Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι «...Στην άδεια κυκλοφορίας προσδιορίζεται η 
εδαφική περιφέρεια στην οποία θα ασκείται η επαγγελματική δραστηριότητα του ηνίοχου....».Η 
άδεια κυκλοφορίας χορηγείται εφόσον ο αιτών: 
  -Δεν έχει υπερβεί το 70ο έτος ηλικίας. 
  -Έχει την ικανότητα και γνώση να ηνιοχεί -γνωρίζει τις διατάξεις περί κυκλοφορίας 
οχημάτων στους δρόμους 

-Εφ' όσον είναι κάτοχος του ζώου, τηρεί τις διατάξεις για την υγιεινή του ζώου [απόφαση 
14119/22 -04-2002 (ΦΕΚ 535/30.04.2002 τεύχος Β’) ΥΠΕΣΔΔΑ].  

-Όσον αφορά το όχημα θα πρέπει: 
-να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγήθηκαν νόμιμα [δηλ. με βάση 

την υπ’ αριθ. 33774/02.06.2009 (ΦΕΚ 1218/22.06.2009 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ]. 
-Να πληροί τους όρους ασφαλούς επιβίβασης και διακίνηση επιβατών. [άρθρο 2 απόφασης 

14119/22.04.2002 (ΦΕΚ 535/30.04.2002τεύχος Β’) ΥΠΕΣΔΔΑ] 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω: 

  1.Αίτηση του κυρίου ή κατόχου του οχήματος  
2.Παράβολο που αναλογεί για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του ζωήλατου οχήματος 

(100 Ευρώ) 
3.Άδεια ηνιόχου επιβατικής άμαξας  
4.Δύο φωτογραφίες του αιτούντος 
5.Πιστοποιητικό γέννησης 
6.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνεται: 

ότι το ζωήλατο όχημα φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγήθηκαν νόμιμα. Ο 
αιτών έχει την ικανότητα και γνώση να ηνιοχεί, ο αιτών γνωρίζει τις διατάξεις περί κυκλοφορίας 
οχημάτων στους δρόμους εφ' όσον είναι κάτοχος του ζώου, είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις 
διατάξεις για την υγιεινή του ζώου η επιβατική άμαξα πληροί τους όρους αφαλούς επιβίβασης και 
διακίνησης επιβατών.  

Σε περίπτωση που κάτοχος του ζώου είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούντα, 
υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, από τον κάτοχο του ζώου περί 
της κατοχής και υγιεινής του ζώου.  

7.Δημοτική ενημερότητα. 
9. Έναρξη Δ.Ο.Υ 
Οι διαστάσεις, οι προδιαγραφές, ο τρόπος κατασκευής και η διαδικασία χορήγησης των 

πινακίδων, της αντικατάστασης αυτών σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή φθοράς 
καθώς και ο τρόπος και η θέση ανάρτησης αυτών ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης. Κατ’ εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 
33774/02.06.2009 (ΦΕΚ 1218/22.06.2009 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.  Η έκδοση των 
αδειών γίνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου. Ο οικείος Δήμος τηρεί βιβλίο μητρώου 
των κατεχόντων άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος. Χορηγεί δε στον ενδιαφερόμενο 
ενυπόγραφο και σφραγισμένο σημείωμα στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας για την 
αναγραφή αυτού επί της πινακίδας κυκλοφορίας.  

Σε περίπτωση μεταβίβασης του οχήματος, η παρούσα άδεια ισχύει προσωρινά μόνο για 
διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία μεταβιβάσεως του οχήματος στο νέο κάτοχο, μετά την 
πάροδο του οποίου θεωρείται άκυρη, του νέου κατόχου υποχρεωμένου να εφοδιαστεί με νέα 
άδεια κυκλοφορίας από την Υπηρεσία του Δήμου εντός του ως άνω διαστήματος.  

Η ισχύ της άδειας είναι αορίστου χρόνου και θεωρείται από τις αρμόδιες αρχές του Δήμου 
Μονεμβασίας ανά έτος σύμφωνα με τον «Κανονισμό Λειτουργίας Ζωήλατων Οχημάτων Δήμου 
Μονεμβασίας». 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά: 
Μέχρι σήμερα έχει δοθεί μία (1) άδεια στην Κοιν. Παπαδιανίκων (οικ. Πλύτρας), επομένως 

παραμένει προς χορήγηση η 2η άδεια. 
Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης  για χορήγηση  η μη   της  2ης άδειας 

κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος   στην κ. Γκεσούρα   Ροδόπη  στον οικισμό «Πλύτρα»  της  
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Κοινότητας Παπαδιανίκων  και σύμφωνα  με την διαδρομή που ορίζεται στην  3/2020 απόφαση  
του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας  Παπαδιανίκων.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,  
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

       Εγκρίνει τη χορήγηση  2ης άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος   στην κα Γκεσούρα   
Ροδόπη  στον οικισμό «Πλύτρα»  της  Κοινότητας Παπαδιανίκων  και σύμφωνα  με την διαδρομή 
που ορίζεται στην  3/2020 απόφαση  του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας  Παπαδιανίκων.  

Μειοψηφούντων των δημοτ. συμβούλων κ.κ. Νικολινάκου, Βλάχου, Μαστορόπουλου, 
Γουναλάκη, Κόκκορη, Κουλουβάκου, Παναρίτη, Ραφαηλίδη, Μαυρομμάτη και Καλογράνη. 

Θετικά ψήφισε και η Πρόεδρος της Κοινότητας.  
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  97/2020. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
                Ο Πρόεδρος           Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

       Αβδούλος Σπύρος  
 
 

 
Η Πρόεδρος Κοιν. 

Παπαδιανίκων 
Αφροδίτη Αρρώνη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

 Κουτσονικολής Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Μαρούσης Χαράλαμπος    
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Χαραμή Μαρία 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα 
Γουναλάκης Ιωάννης 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Παναρίτης Ηλίας 
Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
Ραφαηλίδη Βασιλική 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Καλογράνης Δημήτριος 
 

 

ΑΔΑ: ΩΙ19ΩΚ9-ΝΥΗ


		2020-05-28T14:09:59+0300
	Athens




