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Ειιεληθή Δεκνθξαηία  

Νόκνο Δσδεθαλήζνπ 
       ΔΗΜΟΣ ΚΩ 

Απόφαση Νο 08  

Που έχει καταχωρηθεί στο 0011οο Πρακτικό της από 2277--0011--22001122  τακτικής συνεδρίασης του  

Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως:     
 

 

Σήκεξα ζηηο είθνζη επηά (27) κελόο Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Παξαζθεπή θαη 

ώξα 19:00, ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην Κσ, ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα 

ζπλεδξηάζεώλ ηνπ, ύζηεξα από ηελ ππ' αξηζκ. 1962/23-01-2012 πξόζθιεζε, πνπ εθδόζεθε από 

ηνλ Πξόεδξν θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό ζηνπο Δεκνηηθνύο Σπκβνύινπο, ηνλ Δήκαξρν 

απζεκεξόλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ αξζξ. 65, 67, 68 θαη 69 ηνπ Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 

87/07-06-2010) θαη πνπ δεκνζηεύζεθε ζηνλ εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Δήκνπ Κσ, όπσο 

πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 284 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), γηα ζπδήηεζε 

θαη ιήςε απνθάζεσο ζηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο. 

Σηελ ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθε ε Σηπιηαλή Σνύιε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ Κσ, γηα ηελ νξζή 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ, όπσο πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ αξζξ.  96 & 97 ηνπ ηδίνπ θώδηθα. 

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ύζηεξα από ηελ δηαπίζησζε απαξηίαο, 

όπνπ δηαπίζησζε όηη ζε ζύλνιν ηξηάληα ηξηώλ (33) Δεκνηηθώλ Σπκβνύισλ ήζαλ : 
       ΠΑΡΟΝΣΕ             ΑΠΟΝΣΕ 

1. Δρόςοσ Βαςίλειοσ  1. Θαλαςςινόσ Παναγιώτθσ 
2. Βαςιλειάδθσ πυρίδων 2. Γεραςκλισ Δαυίδ 
3. Γιωργαράσ Αντώνιοσ 3. Φουντωτόσ  Ιωάννθσ & 
4. Νικθταράσ Θεοδόςιοσ 4.    Θεωνάσ ταφροσ, 
5. Μιτρου Εμμανουιλ                οι  οποίοι  εκκλήθηκαν  νόμιμα  και 
6. ιφάκθσ Ηλίασ     αιτιολογημζνα δεν προςήλθαν, πλην του  
7. Καμπουράκθσ ταμάτιοσ     κ. Γεραςκλήσ Δαυίδ, ο οποίοσ εκκλήθηκε  
8. Κρθτικόσ Ιωάννθσ     νομίμωσ και αιτιολογημζνα δεν προςήλθε. 
9. Κρθτικόσ Αντώνιοσ  

10. Μακρι Κυριακι  ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ 

11. Μπαραχάνοσ Ακανάςιοσ                              ΠΑΡΟΝΣΕ 

12. Φάκκοσ Μιλτιάδθσ Παπαντωνίου εβαςτιανόσ, (Κζφαλοσ). 
13. Μαρκόγλου ταμάτιοσ  
14. Ζερβόσ Νικόλαοσ   
15. Μαραγκόσ ωτιριοσ - Ευςτάκιοσ   
16. Μπαλαλισ Ιωάννθσ  
17. Κιλιμάτοσ Νικόλαοσ  
18. Παπαχριςτου – Ψφρθ Ευτζρπθ  
19. Σςακίρθσ Νικόλαοσ  
20. ταυρισ Βαςίλειοσ  
21. Φιλιππάκθ Κωνςταντίνα   
22. ιδζρθ - Γιμελά Μαρία  
23. Ροφφα Ιωάννα  
24. Κυρίτςθσ Γεώργιοσ  
25. Πάχοσ Θεόδωροσ  
26. Κοπάδθσ Γεώργιοσ  
27. Παςςανικολάκθσ Γεώργιοσ  
28. Πθσ ταμάτιοσ  
29. Κιάρθσ Μθνάσ   
30. ……………………………………………………  
31. ……………………………………………………  
32. ……………………………………………………  
33. ……………………………………………………  

Θϋμα 3ο:    «Λόψη απόφαςησ για την ϋκδοςη κανονιςτικόσ απόφαςησ που αφορϊ 

τη διαδικαςύα χορόγηςησ αδειών κυκλοφορύασ ζωόλατων οχημϊτων».  

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
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Ο Πρόεδροσ για το ανωτϋρω θϋμα αφού ϋθεςε καταρχόν υπόψη του Δημοτικού 

υμβουλύου τισ ςχετικϋσ με το θϋμα αποφϊςεισ τησ Επιτροπόσ Ποιότητασ Ζώησ & τησ 

Οικονομικόσ Επιτροπόσ Δόμου Κω εν ςυνεχεύα επεςόμανε ότι, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ 

του αρθρ. 73, παρ. Β’ εδ v’ του Ν. 3852/2010, ομούωσ και των διατϊξεων των αρθρ. 79 και 

82 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ., η Επιτροπό Ποιότητασ Ζωόσ,  εύναι το ειςηγητικό προσ το 

Δημοτικό υμβούλιο ςυλλογικό όργανο του Δόμου, για την ϋκδοςη τησ κανονιςτικόσ 

απόφαςησ που αφορϊ ρυθμύςεισ τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ ζωόλατων 

οχημϊτων, καθώσ και την διαδικαςύα χορόγηςησ ςχετικών αδειών κυκλοφορύασ.  Επύςησ,  

ωσ προσ την επιβολό των τελών, αρμόδιο ειςηγητικό ςυλλογικό όργανο Δόμου Κω προσ το 

Δ.. εύναι η Οικονομικό Επιτροπό κατϊ τισ διατϊξεισ του αρθρ. 72, παρ.  εδ’ 1ζ και ια’. 

Εν ςυνεχεύα ο Πρόεδροσ απηύθυνε το λόγο ςτον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδόμαρχο κ. 

Βαςιλειϊδη πυρύδων, για να ειςηγηθεύ το θϋμα.  Ακολούθηςε η ειςόγηςη του κ. 

Αντιδημϊρχου.  

τη ςυνϋχεια, ο Πρόεδροσ απηύθυνε τον λόγο ςτουσ παριςτϊμενουσ δημοτικούσ 

ςυμβούλουσ, για να τοποθετηθούν επύ του ανωτϋρω θϋματοσ. 

 (Γίνεται μνεία ότι: το ςημεύο αυτό ακολούθηςε διαλογικό ςυζότηςη των 

παριςταμϋνων Μελών του Δ.., η οπούα ολοκληρώθηκε με τη ςυνολικό τοποθϋτηςη του κ. 

Δημϊρχου. ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΤΣΗ ΠΑΡΑΘΕΣΟΤΜΕ ΤΝΗΜΜΕΝΑ ΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΣΗ ΤΖΗΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΑΠΟΜΑΓΝΗΣΟΥΨΝΗΜΕΝΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΠΟΤ ΤΝΟΔΕΤΕΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ 

ΑΠΟΥΑΗ Ψ ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΗ.) 

 Κλεύνοντασ την διαδικαςύα αυτό ο Πρόεδροσ πόρε τον λόγο και αφού κόρυξε την 

περαύωςη τησ ςυζότηςησ, κϊλεςε το Δημοτικό υμβούλιο να αποφαςύςει επύ του ανωτϋρω 

θϋματοσ. 

ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

Μετϊ το πϋρασ τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ, τησ ςυζότηςησ, τησ ανταλλαγόσ γνωμών και 

αφού ϋλαβε υπόψη του: 

1. Σισ διατϊξεισ των αρθρ.   72, παρ.  εδ’ 1ζ και ια’, καθώσ και τισ διατϊξεισ του αρθρ. 73, 

παρ. Β’ εδ’ v και του αρθρ. 65  του Ν. 3852/2010, (Υ.Ε.Κ. Α’ 87/07-06-2010) τησ Νέασ 

Αρχιτεκτονικήσ τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ Αποκεντρωμένησ Διοίκηςησ – Πρόγραμμα 

Καλλικράτησ. 

2. Σισ όμοιεσ διατϊξεισ των αρθρ. 79 και 82 του Ν. 3463/2006, (Υ.Ε.Κ. Α’ 114/08-06-

2006) του Δ.Κ.Κ.  

3. Σισ διατϊξεισ του Ν. 3731/2008, (Υ.Ε.Κ. Α’ 263/23-12-2008) Αναδιοργάνωςη τησ 

Δημοτικήσ Αςτυνομίασ και ρυθμίςεισ λοιπών θεμάτων αρμοδιότητασ Υπουργείου 

Εςωτερικών. 
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4. Σισ διατϊξεισ του Ν. 2696/1999, (Υ.Ε.Κ. Α’ 57/23-03-1999) Κώδικασ Οδικήσ 

Κυκλοφορίασ (Κ.Ο.Κ.).  

5. Σισ διατϊξεισ του Ν. 1080/1980, περί τροποποιήςεωσ και ςυμπληρώςεωσ διατάξεων 

τινών τησ περί των προςόδων των Οργανιςμών Τοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ (Ο.Τ.Α.) 

Νομοθεςίασ και άλλων τινών ςυναφών διατάξεων. 

6. Σισ διατϊξεισ του Β.Δ/τοσ 24-9/20-10-1958, περί κωδικοποιήςεωσ εισ ενιαίον κείμενον 

νόμου των ιςχυουςών διατάξεων περί των προςόδων των Δήμων και Κοινοτήτων. 

7. Σην υπ’ αριθμ. 14119/22-4-2002, (Υ.Ε.Κ. Β’ 535/30-04-2002), διαδικαςία χορήγηςησ 

άδειασ κυκλοφορίασ ζωήλατων οχημάτων. 

8. Σισ ςχετικϋσ  με το θϋμα αποφϊςεισ τησ Επιτροπόσ Ποιότητασ Ζωόσ και τησ 

Οικονομικόσ Επιτροπόσ.  

9.  Σο αποτϋλεςμα τησ ψηφοφορύασ κατϊ την οπούα προϋκυψε ότι, επύ εύκοςι επτϊ (27) 

παρόντων Μελών1, ΤΠΕΡ του θϋματοσ εψόφιςαν εύκοςι δύο (22) δημοτικού ςύμβουλοι, 

μειοψηφούντων πϋντε (5) δημοτικών ςύμβουλων, ότοι, των 1/ Κυρύτςη Γ., 2/ ιφϊκη 

Ηλ., 3/ Παπαχρόςτου – Χύρη Ε., 4/ Κρητικού Αντ. και 5/ Κιϊρη Μ.  

ΑΠΟΥΑΖΙΖΕΙ  ΚΑΣΑ  ΠΛΕΙΟΧΗΥΙΑ 

Εγκρύνει την τοπικό Κανονιςτικόσ Απόφαςη «περί διαδικαςίασ χορήγηςησ 

αδειών κυκλοφορίασ ζωήλατων οχημάτων και ρυθμίςεων τησ επαγγελματικήσ τουσ 

δραςτηριότητασ» του Δόμου Κω, που ϋχει ωσ ακολούθωσ:  

Άρθρο 1 

Άδεια κυκλοφορύασ ζωόλατου Οχόματοσ 
 

1. Δεν επιτρϋπεται μηχανοκύνητο όχημα, ρυμουλκούμενο, μοτοποδόλατο, ό ζωόλατο όχημα να 

κυκλοφορεύ οπουδόποτε ςτη Φώρα, αν δεν ϋχει εκδοθεύ γι’ αυτό ϊδεια κυκλοφορύασ (παρ. 1 

ϊρθρο 88 Ν.2696/1999). 

2. Η ϊδεια κυκλοφορύασ ζωόλατου οχόματοσ χορηγεύται από τουσ οικεύουσ Δόμουσ ςτουσ 

οπούουσ θα κινεύται το ζωόλατο όχημα. 

3. την ϊδεια κυκλοφορύασ προςδιορύζεται η εδαφικό περιφϋρεια ςτην οπούα θα αςκεύται η 

επαγγελματικό δραςτηριότητα του ηνύοχου (ϊρθρο 1 ΥΕΚ 535/τ.Β/30-04-2002). 
 

Άρθρο 2 

Προώποθϋςεισ χορόγηςησ ϊδειασ κυκλοφορύασ ζωόλατου οχόματοσ 
 

Η ϊδεια κυκλοφορύασ χορηγεύται εφόςον ο αιτών: 

1. Δεν ϋχει υπερβεύ το 70ο ϋτοσ ηλικύασ. 

2. Ϊχει την ικανότητα και γνώςη να ηνιοχεύ. 

3. Γνωρύζει τισ διατϊξεισ περύ κυκλοφορύασ οχημϊτων ςτουσ δρόμουσ. 

                                            
1 Γίνεται ότι, κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ του 1

ου
 κζματοσ τθσ Η.Δ. αποχώρθςε (1) ο δθμοτικόσ ςφμβουλοσ κ. Μπαλαλισ Ι.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ του 2
ου

 κζματοσ τθσ Η.Δ. αποχώρθςε (2) θ δθμοτικι ςφμβουλοσ κ. Φιλιππάκθ Κ.  

ΑΔΑ: ΒΟΖΣΩΛΕ-ΕΥΔ
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4. Εφόςον εύναι κϊτοχοσ του ζώου, τηρεύ τισ διατϊξεισ για την υγιεινό του ζώου. 

5. Η επιβατικό ϊμαξα πληρού τουσ όρουσ αςφαλούσ επιβύβαςησ και διακύνηςησ επιβατών. 

Όςον αφορϊ το όχημα θα πρϋπει: 

1. Να φϋρει πινακύδεσ αριθμού κυκλοφορύασ οι οπούεσ χορηγόθηκαν νόμιμα δηλαδό με βϊςη 

την υπ' αριθ. 33774/2-6-2009 απόφαςη του Τπουργεύου Εςωτερικών Δημόςιασ Διούκηςησ 

και Αποκϋντρωςησ 

2. Να πληρού τουσ όρουσ αςφαλούσ επιβύβαςησ και διακύνηςησ επιβατών (Ωρθρο 1 ΥΕΚ 

535/τ.Β/30-04-2002) ςε οριςμϋνεσ κατηγορύεσ ζωόλατων οχημϊτων επιβϊλλεται ο 

εφοδιαςμόσ τουσ με ςύςτημα τροχοπϋδηςησ εύχρηςτο και αποτελεςματικό, που να 

επενεργεύ ςτο όχημα και ςτο ϋδαφοσ (παρ. 1 ϊρθρο 60 Ν.2696/1999). 

3. Να ϋχει δύο λευκϊ φώτα μπροςτϊ και δύο ερυθρϊ πύςω. Αντύ των ερυθρών επιτρϋπεται να 

τοποθετηθούν αντανακλαςτικϊ ςτοιχεύα ερυθρού φωτόσ (παρ. 1 ϊρθρο 77 Ν.2696/1999). 

4. Σα ζωόλατα οχόματα, μϋγιςτου επιτρεπόμενου βϊρουσ μϋχρι 3.000 χλγ, μπορούν να 

φϋρουν μεταλλικό ςτεφϊνη ςτουσ τροχούσ, το πλϊτοσ τησ οπούασ ςε ουδεμύα περύπτωςη 

επιτρϋπεται να εύναι μικρότερη των 0,05 μϋτρων. 

5. Η ςτεφϊνη αυτό επιβϊλλεται να εύναι ςυνεχόσ, κυλινδρικό και χωρύσ προεξοχϋσ,  γωνύεσ ό 

διακοπϋσ. 

6. Απαγορεύεται δε να ςτερεώνεται ςτουσ τροχούσ με καρφιϊ των οπούων η κεφαλό εξϋχει 

τησ επιφϊνειασ τησ ςτεφϊνησ (παρ. 20 ϊρθρο 81 Ν.2696/1999). 

 

Άρθρο 3 

Δικαιολογητικϊ ϋκδοςησ ϊδειασ κυκλοφορύασ ζωόλατων οχημϊτων 

 

1.  Αύτηςη του κυρύου ό κατόχου του οχόματοσ 

2. Παρϊβολο 100 € υπϋρ Δόμου Κω 

3. Δύο (2) φωτογραφύεσ του αιτούντα 

4. Πιςτοποιητικό Γϋννηςησ 

Τπεύθυνη δόλωςη του Ν. 1599/1986 όπωσ ιςχύει με την οπούα να δηλώνεται  ότι: 

 Σο ζωόλατο όχημα φϋρει πινακύδεσ αριθμού κυκλοφορύασ ,οι οπούεσ χορηγόθηκαν νόμιμα. 

 Ο αιτών ϋχει την ικανότητα και γνώςη να ηνιοχεύ. 

 Ο αιτών γνωρύζει τισ διατϊξεισ περύ κυκλοφορύασ οχημϊτων ςτουσ δρόμουσ 

 Εφόςον εύναι κϊτοχοσ του ζώου, εύναι υποχρεωμϋνοσ να τηρεύ τισ διατϊξεισ για την υγιεινό 

του ζώου (ε περύπτωςη που ο κϊτοχοσ του ζώου εύναι πρόςωπο εύναι διαφορετικό από τον 

αιτούντα υποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη του Ν. 1599/1986 , όπωσ ιςχύει, από τον κϊτοχο 

του ζώου περύ τησ κατοχόσ και υγιεινόσ του ζώου). 

 Η επιβατικό ϊμαξα πληρού τουσ όρουσ αςφαλούσ επιβύβαςησ και διακύνηςησ επιβατών. 

 Ωδεια οδόγηςησ ζωόλατου οχόματοσ. 

 Ϊναρξη δραςτηριότητασ από την Δ.Ο.Τ Κω. 

 Δημοτικό Ενημερότητα. 

 Αςφαλιςτόριο υμβόλαιο. 

ΑΔΑ: ΒΟΖΣΩΛΕ-ΕΥΔ
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 Βιβλιϊριο υγεύασ. 

Άρθρο 4 

Μητρώο Αδειών 
 

Ο Δόμοσ Κω τηρεύ βιβλύο μητρώου των κατεχόντων ϊδειασ κυκλοφορύασ ζωόλατων οχημϊτων 

κατϊ αύξοντα αριθμό. 

 

Άρθρο 5 

Μεταβύβαςη αδειών κυκλοφορύασ ζωόλατων οχημϊτων 
 

 1) ε περύπτωςη μεταβύβαςησ ζωόλατου οχόματοσ τα κατϊ το νόμο αρμόδια όργανα τα οπούα και 

ςυμπρϊττουν ςτην πρϊξη μεταβύβαςησ αυτού ςυμπληρώνουν ςτην ϊδεια κυκλοφορύασ του 

μεταβιβαςθϋντοσ ζωόλατου οχόματοσ την παρακϊτω ϋνδειξη. 

ΑΚΤΡΗ 

Μεταβιβϊςτηκε την  .................................................  τον …………………………... 

κϊτοικο ........................................................ οδόσ .................................................  αριθμ…… 

 

2) Ο νϋοσ κϊτοχοσ ςε ϋνα μόνα από ςόμερα εύναι υποχρεωμϋνοσ να εφοδιαςθεύ με νϋα ϊδεια. 

(Φρονολογύα – Τπογραφό - φραγύδα) 

3) Ο Δόμοσ Κω τηρεύ βιβλύο μητρώου των κατεχόντων την ωσ ϊνω ϊδεια κατϊ αύξοντα αριθμό. 

4) Η ανωτϋρω ϊδεια κυκλοφορύασ ζωόλατου οχόματοσ που μεταβιβϊςτηκε εν όλο η εν μϋρει με 

πρϊξη του κατόχου αυτού, ακυρώνεται, μετϊ από ϋνα μόνα από την ημερομηνύα μεταβιβϊςεωσ. 

5) Οι διατϊξεισ τησ προηγούμενησ παραγρϊφου ϋχουν εφαρμογό και για όςουσ αποκτούν δικαύωμα 

επύ ζωόλατου οχόματοσ αιτύα κληρονομιϊσ, αιτύα θανϊτου ό λόγω δωρεϊσ. 
 

Άρθρο 6 

Πινακύδεσ κυκλοφορύασ ζωόλατου οχόματοσ 

 

1) Οι πινακύδεσ αριθμού κυκλοφορύασ των ζωόλατων οχημϊτων καταςκευϊζονται από φύλλα 

αλουμινύου πϊχουσ 1,5 χιλιοςτών και ϋχουν διαςτϊςεισ 150 x 90 χιλιοςτϊ. 

2)   Σα φύλλα αλουμινύου πρϋπει να ϋχουν υποςτεύ επιμελό επεξεργαςύα και να ϋχουν ςκληρό και 

λεύα επιφϊνεια, ώςτε οι εκτυπούμενεσ επύ των πινακύδων ενδεύξεισ να διατηρούνται αναλλούωτεσ. 

3)  Οι πινακύδεσ φϋρουν αντανακλαςτικό επιφϊνεια. Σο αντανακλαςτικό υλικό που θα 

χρηςιμοποιεύται, πρϋπει να εφαρμόζεται κατϊ τϋτοιο τρόπο ώςτε να δύνει ςυνεχό την 

αντανακλαςτικό επιφϊνεια από οποιαδόποτε γωνύα παρατηρόςεωσ, αποτελεύται δε από 

μικροςκοπικούσ ςφαιρικούσ φακούσ ενςωματωμϋνουσ μϋςα ςε πλαςτικό φύλλο που πρϋπει να 

προςφύεται τελεύωσ πϊνω ςτο φορϋα, ςύμφωνα με όλεσ τισ απαιτόςεισ τησ τεχνολογύασ. 

5)  Η γραμμό κοπόσ περιγρϊμματοσ πρϋπει, να προςτατεύεται με κατϊλληλο διαφανϋσ βερνύκι ό με 

ςτεγανοποιητικϊ ϊκρα. 

6)  Σο αντανακλαςτικό υλικό πρϋπει να ϋχει εξωτερικό επιφϊνεια τελεύωσ επύπεδη, για να 

περιορύζεται ςτο ελϊχιςτο η ςυςςώρευςη ςκόνησ και ακαθαρςιών. 
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7) Σο αντανακλαςτικό υλικό που επικολλϊται ςτο φορϋα (πινακύδα από φύλλο αλουμινύου), 

πρϋπει να εύναι αρκετϊ ελαςτικό, ώςτε να μη κϊνει ρωγμϋσ ςτην φϊςη τησ διαμόρφωςησ των 

ανϊγλυφων γραμμϊτων και αριθμών. 

8)  Οι πινακύδεσ φϋρουν οριζόντια νεύρωςη ό γραμμό πλϊτουσ 5 χιλιοςτών και βϊθουσ (εφόςον 

πρόκειται περύ νευρώςεωσ) 1 χιλιοςτού, η οπούα χωρύζει την πινακύδα ςε δύο τμόματα ωσ 

ακολούθωσ: 

9)  Σο ϊνω Σμόμα των πινακύδων θα ϋχει πλϊτοσ 40 χιλιοςτών και το κϊτω τμόμα 50 χιλιοςτών. 

10)  το ϊνω τμόμα των πινακύδων αναγρϊφονται με κεφαλαύα το γρϊμμα «Δ» και το γρϊμμα «Κ» 

και ςτο κϊτω τμόμα αυτών ο αριθμόσ κυκλοφορύασ. 

11)  Ο ςυνδυαςμόσ των αρχικών γραμμϊτων και ο αριθμόσ γρϊφονται με μαύρο χρώμα, ϋχουν δε 

τισ εξόσ διαςτϊςεισ: 

Διαςτϊςεισ γραμμϊτων: ύψοσ 30 χιλιοςτϊ, πλϊτοσ 20 χιλιοςτϊ πϊχοσ γραφόσ 7 χιλιοςτϊ. 

12)  Διαςτϊςεισ αριθμών: ύψοσ 40 χιλιοςτϊ, πλϊτοσ 30 χιλιοςτϊ πϊχοσ γραφόσ 5 χιλιοςτϊ.     

13)   Η  αρύθμηςη των πινακύδων αριθμού κυκλοφορύασ ζωόλατων οχημϊτων γύνεται με αναγραφό 

των γραμμϊτων όπωσ ορύζεται ςτο προηγούμενο ϊρθρο και του αύξοντα αριθμού τησ ϊδειασ 

κυκλοφορύασ ςτο μητρώο αδειών κυκλοφορύασ ζωόλατων οχημϊτων του Δόμου Κω. 

14)   Κϊθε ζωόλατο όχημα φϋρει μια πινακύδα αριθμού κυκλοφορύασ ςτερεϊ προςαρμοςμϋνη ς’ 

αυτό. 

15)   Η πινακύδα τοποθετεύται οριζόντια ςτο ϊνω μϋροσ του οπύςθιου ϊκρου τησ αριςτερόσ 

πλευρϊσ του οχόματοσ. 

16)  Οι ανοιγόμενεσ για ςτόριξη των πινακύδων οπϋσ δεν πρϋπει να προκαλούν αλλούωςη των 

ενδεύξεων που αναγρϊφονται επϊνω ς’ αυτϋσ. 

17)   Η προμόθεια των πινακύδων αριθμού κυκλοφορύασ των ζωηλϊτων οχημϊτων ό η 

αντικατϊςταςη τουσ ςε περύπτωςη απώλειασ, κλοπόσ, καταςτροφόσ, φθορϊσ ό προςαρμογόσ ςτισ 

διατϊξεισ τησ παρούςασ, γύνεται με μϋριμνα των ενδιαφερόμενων. 

18)  Ο Δόμοσ Κω (Διεύθυνςη Δημοτικόσ Αςτυνομύασ) με την κατϊθεςη των δικαιολογητικών 

εκδόςεωσ αδεύασ κυκλοφορύασ του οχόματοσ χορηγεύ ςτον ενδιαφερόμενο ενυπόγραφο και 

ςφραγιςμϋνο ςημεύωμα ςτο οπούο αναγρϊφεται ο αριθμόσ κυκλοφορύασ για την αναγραφό αυτού 

επύ τησ πινακύδασ. 
 

Άρθρο 7 

Φώροι ςτϊθμευςησ (Αφετηρύεσ) -Σουριςτικϋσ Διαδρομϋσ 
 

1. Οι Δημοτικϋσ και Σοπικϋσ Κοινότητεσ του Δόμου Κω  με αποφϊςεισ των υμβουλύων τουσ 

καθορύζουν ςτα όρια των εδαφικών τουσ περιφερειών: 

2. Σον μϋγιςτο αριθμό των χορηγούμενων αδειών κυκλοφορύασ ζωόλατων αμαξών. 

3. Σουσ χώρουσ ςτϊθμευςησ (Αφετηρύεσ) και τισ τουριςτικϋσ διαδρομϋσ. 

4. Σισ ρυθμύςεισ κυκλοφορύασ των ζωόλατων οχημϊτων εϊν αυτό κρύνεται ςκόπιμο για 

διαςφϊλιςη τησ εργαςιακόσ ηρεμύασ και των ύςων ευκαιριών. 
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   Με βϊςη τα παραπϊνω εγκρύνονται: 

 Η  χορόγηςη μύασ (1) ϊδειασ για ςτϊθμευςη και διϋλευςη ζωόλατου οχόματοσ ςτη 

Δημοτικό Κοινότητα Κεφϊλου τησ Δημοτικόσ Ενότητασ Κεφϊλου Αντιμϊχειασ 

Καρδϊμαινασ.  

 Η  χορόγηςη μύασ (1) ϊδειασ για ςτϊθμευςη και διϋλευςη ζωόλατου οχόματοσ ςτη 

Δημοτικό Κοινότητα Αντιμϊχειασ τησ Δημοτικόσ Ενότητασ Κεφϊλου Αντιμϊχειασ 

Καρδϊμαινασ. 

 Η  χορόγηςη μύασ (1) ϊδειασ για ςτϊθμευςη και διϋλευςη ζωόλατου οχόματοσ ςτη  

Δημοτικό Κοινότητα Καρδϊμαινασ τησ Δημοτικόσ Ενότητασ Κεφϊλου Αντιμϊχειασ, 

Καρδϊμαινασ. 

 Η  χορόγηςη μύασ (1) ϊδειασ για ςτϊθμευςη και διϋλευςη ζωόλατου οχόματοσ 

 ςτην περιοχό Σιγκϊκι τησ Δημοτικόσ Κοινότητασ Αςφενδιού. 

 Η  χορόγηςη μύασ (1) ϊδειασ για ςτϊθμευςη και διϋλευςη ζωόλατου οχόματοσ 

 ςτην περιοχό Μαρμϊρι τησ Δημοτικόσ Κοινότητασ Πυλύου. 

 Η  χορόγηςη δύο (2) αδειών για ςτϊθμευςη και διϋλευςη ζωόλατου οχόματοσ ςτη 

Δημοτικό Κοινότητα Κω. 

 Ο χώροσ ςτϊθμευςησ, αφετηρύασ και η διαδρομό περιόγηςησ του ζωόλατου οχόματοσ ςε 

κϊθε μύα από τισ παραπϊνω περιοχϋσ θα καθορύζεται από την αρμόδια δημοτικό κοινότητα.  

Η ιςχύσ των αδειών καθορύζεται ϋωσ τισ 31/01/2013. 

1. Σο αντϊλλαγμα για την ϋκδοςη τησ ϊδειασ από την αρμόδια υπηρεςύα του Δόμου και που 

αφορϊ το ϋτοσ 2012, να το καθορύςει η Οικονομικό Επιτροπό του Δόμου Κω. (Με 

απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ εγκρίνεται το ποςό των 100,00 €). 

2. Η χρόςη του χώρου θα εύναι ςύμφωνη με τουσ όρουσ κοινόσ ηςυχύασ και ςε καμύα 

περύπτωςη δε θα δημιουργόςει πρόβλημα όχληςησ των περιούκων ό των περιπατητών, ενώ 

η ςυνολικό εικόνα αφετηρύασ ό πιθανόσ ςτϊςησ τησ διαδρομόσ θα εύναι ανϊλογη του κϊθε 

χρόνου. 

3. Οι ιδιοκτότεσ των ζωόλατων οχημϊτων θα εύναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του 

χώρου, για τον οπούο τουσ ϋχει χορηγηθεύ η ϊδεια. 

4. Για την ϋκδοςη τησ ςχετικόσ ϊδειασ απαραύτητη κρύνεται η προςκόμιςη των 

αςφαλιςτηρύων ςυμβολαύων, τησ ϊδειασ κυκλοφορύασ ζωόλατου οχόματοσ και η 

ςυμμόρφωςη τουσ με τισ διατϊξεισ του Κ.Ο.Κ., καθώσ και κϊθε ϊλλησ ςχετικόσ νομοθεςύασ. 

5. Η ανϊθεςη των περαιτϋρω ενεργειών ςύμφωνα με το νόμο, ςτον καθ’ ύλην αρμόδιο 

Αντιδόμαρχο.  
 

Άρθρο 8 

Δικαιούχοι ϊδειασ κυκλοφορύασ ζωόλατου οχόματοσ 

 

1. Οι κϊτοχοι αδειών κυκλοφορύασ ζωόλατων οχημϊτων μέχρι 31-12-2011 των πρώην 

Δόμων τησ Νόςου Κω  δικαιούνται νϋα ϊδεια κυκλοφορύασ ζωόλατου οχόματοσ του Δόμου 

Κω. 
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2. Όταν ο μϋγιςτοσ αριθμόσ των αδειών κυκλοφορύασ ζωόλατων οχημϊτων που ϋχει 

καθοριςθεύ με απόφαςη τησ Δημοτικόσ  Κοινότητασ εύναι μεγαλύτεροσ από τον αριθμό των 

παλαιών αδειών επιτρϋπεται η χορόγηςη νϋων αδειών κατϊ προτεραιότητα ςτουσ 

αιτούντεσ που ςυγκεντρώνουν την μεγαλύτερη βαθμολογύα ςύμφωνα με τον κϊτωθι 

πύνακα. 
 

 

3.  την περύπτωςη ιςοβαθμύασ να προηγεύται ο οικονομικϊ αςθενϋςτεροσ ςύμφωνα με το 

τελευταύο εκκαθαριςτικό ςημεύωμα τησ Δ.Ο.Τ. 

 

Άρθρο 9 

Διϊρκεια Ιςχύοσ Άδειασ Κυκλοφορύασ 
 

Η ιςχύσ τησ ϊδειασ κυκλοφορύασ ζωόλατου οχόματοσ εύναι αορύςτου χρόνου και θεωρεύται από τισ 

αρμόδιεσ υπηρεςύεσ του Δόμου Κω ανϊ ϋτοσ αφού κατατεθεύ από τον κϊτοχο τησ παρϊβολο 100 

ευρώ € και βεβαύωςη δημοτικόσ ενημερότητασ. 

 

Άρθρο 10 

Τποχρεώςεισ κατόχου ϊδειασ κυκλοφορύασ ζωόλατου οχόματοσ 

 

Ο κϊτοχοσ ϊδειασ κυκλοφορύασ ζωόλατου οχόματοσ υποχρεούται να τηρεύ τουσ παρακϊτω όρουσ, 

η παρϊβαςη των οπούων ςυνεπϊγεται, εκτόσ των ϊλλων, και την ανϊκληςη τησ ϊδειασ : 

1. Να ςυμμορφώνεται προσ τισ εκϊςτοτε ιςχύουςεσ Τγειονομικϋσ -Δημοτικϋσ- Αςτυνομικϋσ 

και λοιπϋσ διατϊξεισ ςχετικϋσ με την κατϊςταςη και την κυκλοφορύα του οχόματοσ καθώσ 

και ςχετικϊ με την υγιεινό του ζώου. 

2. Να επιςτρϋψει την ϊδεια εφόςον, για οποιονδόποτε λόγο δεν εύναι πλϋον ςε θϋςη να 

ηνιοχεύ με αςφϊλεια. 

Α.Α ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΒΑΘΜΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ 

1 
Μόνιμοσ Κϊτοικοσ τησ Δημοτικόσ Κοινότητασ 

που θα λειτουργεύ το ζωόλατο όχημα 
150 Βεβαύωςη Μόνιμησ Κατοικύασ 

 

Μόνιμοσ Κϊτοικοσ Δημοτικόσ Κοινότητασ εκτόσ 

τησ Δημοτικόσ Κοινότητασ που θα λειτουργεύ το 

ζωόλατο όχημα 

50 Βεβαύωςη Μόνιμησ Κατοικύασ 

2 Ωνεργοσ 50 

Κϊρτα Ανεργύασ εν ιςχύ κατϊ την 

ημερομηνύα τησ αύτηςησ ϋκδοςησ 

τησ ϊδειασ. 

3 Πολύτεκνοσ 50 
Πιςτοποιητικό Οικογενειακόσ 

Κατϊςταςησ 

4 Σρύτεκνοσ 50 
Πιςτοποιητικό Οικογενειακόσ 

Κατϊςταςησ 
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3. Να μεριμνϊ για την προμόθεια και την καλό κατϊςταςη των πινακύδων αριθμού 

κυκλοφορύασ. 

4. Να φροντύζει για την καθαριότητα των ςϊκων κοπρϊνων που φϋρει απαραιτότωσ το 

ζωόλατο όχημα, προσ αποφυγό δυςοςμύασ. 
 

 

Άρθρο 11 

Κυρώςεισ-Πρόςτιμα 

 

1. Η ϊδεια και οι πινακύδεσ αριθμού κυκλοφορύασ αφαιρούνται , εκτόσ των περιπτώςεων οι 

οπούεσ προβλϋπονται από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ και:  

α)      Όταν δεν υπϊρχουν πλϋον οι προώποθϋςεισ με τισ οπούεσ χορηγόθηκαν, 

β)      Όταν δεν ςυντρϋχουν οι όροι για την αςφαλό κυκλοφορύα του οχόματοσ. 

2. Κατϊ την αλλαγό του κατόχου ζωόλατου οχόματοσ, ωσ και κατϊ τη μεταβολό των 

αναγραφόμενων κύριων χαρακτηριςτικών ςτοιχεύων ςτην ϊδεια κυκλοφορύασ, όταν αυτϊ 

επιτρϋπονται, απαιτεύται ϋκδοςη νϋασ ϊδειασ, μετϊ από εξακρύβωςη των νϋων ςτοιχεύων, από τισ 

αρμόδιεσ κατϊ περύπτωςη,  για την ϋκδοςη των αδειών υπηρεςύεσ. 

3. Αυτόσ που θϋτει ςε κυκλοφορύα, καθώσ και αυτόσ που οδηγεύ ζωόλατο όχημα που δεν 

εύναι εφοδιαςμϋνο με ςύςτημα τροχοπϋδηςησ που λειτουργεύ ςύμφωνα με τα οριζόμενα, 

τιμωρεύται με διοικητικό πρόςτιμο πενόντα (50) ευρώ. 

4.          Αυτόσ που θϋτει ςε κυκλοφορύασ, καθώσ και αυτόσ που οδηγεύ ζωόλατο όχημα, το οπούο 

δεν εύναι εφοδιαςμϋνο με τα προβλεπόμενα φώτα και αντανακλαςτικϊ ςτοιχεύα, που να 

λειτουργούν ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του νόμου τιμωρεύται με διοικητικό πρόςτιμο πενόντα (50) 

ευρώ. 

5. Αυτόσ που θϋτει ςε κυκλοφορύα αυτοκύνητο όχημα , το οπούο δεν ϋχει τοποθετημϋνεσ και 

τισ δύο πινακύδεσ αριθμού κυκλοφορύασ , οι οπούεσ ϋχουν νόμιμα χορηγηθεύ, καθώσ και εκεύνοσ, ο 

οπούοσ κυκλοφορεύ ϊλλησ κυκλοφορύασ όχημα, που εύναι εφοδιαςμϋνο με κανονικϋσ πινακύδεσ 

αριθμού κυκλοφορύασ, τιμωρεύται με διοικητικό πρόςτιμο τριακοςύων (300) ευρώ.  Με 

διοικητικό πρόςτιμο τριακοςύων (300) ευρώ τιμωρεύται και αυτόσ που οδηγεύ οδικό 

όχημα του οπούου οι πινακύδεσ δεν εύναι για οποιοδόποτε λόγο, ευκρινώσ ορατϋσ ό 

αναγνωρύςιμεσ από τεχνικϊ μϋςα βεβαύωςησ παραβϊςεων ό τοποθετεύ επ' αυτών μη 

αντανακλαςτικό υλικό. 

6. την περύπτωςη μη τόρηςησ των υποχρεώςεων του κατόχου τησ ϊδειασ κυκλοφορύασ 

ζωόλατου οχόματοσ που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 10 τησ παρούςησ κανονιςτικόσ επιβϊλλεται 

πρόςτιμο 100 ευρώ , όταν διαπιςτωθούν τρεύσ (3) ςυνολικϊ παραβϊςεισ ςτο ύδιο ϋτοσ ανακαλεύται 

η ϊδεια κυκλοφορύασ για ϋνα ϋτοσ. 
 

Άρθρο 12 

Μεταβατικϋσ Διατϊξεισ 
 

Μϋχρι την ϋναρξη ιςχύοσ τησ ανωτϋρω κανονιςτικόσ απόφαςησ : 
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α.  Ιςχύουν οι ϊδειεσ κυκλοφορύασ ζωόλατων οχημϊτων που εύχαν χορηγηθεύ μϋχρι 31-12-2011 

από τουσ πρώην Δόμουσ τησ Νόςου Κω. 

β.   Η χορόγηςη τυχόν νϋων αδειών θα γύνεται με απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου ύςτερα από 

γνωμοδότηςη τησ Δημοτικόσ Κοινότητασ ςτην οπούα θα λειτουργεύ το ζωόλατο όχημα. 

γ.  Ο αριθμόσ κυκλοφορύασ τυχόν νϋων αδειών θα εύναι ςύμφωνα με το νϋο μητρώο ζωόλατων 

οχημϊτων του Δόμου Κω. 

ΑΚΡΟΣΕΛΕΤΣΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

Από την ϋναρξη ιςχύοσ τησ παρούςασ απόφαςησ, αρχόσ γενομϋνησ από τησ δημοςύευςόσ 

τησ, κϊθε γενικό ό ειδικό διϊταξη η οπούα εύναι αντύθετη προσ τισ ρυθμύςεισ καταργεύται. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε η απόφαση αυτή, η οποία έχει καταχωρηθεί στο 01ο πρακτικό της από 27-01-2012 
υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  Ο Δήμαρχος Κω            Σα  Μζλθ 
Δρόςοσ Βαςίλειοσ    Καΐςερλθσ Κώςτασ  Βαςιλειάδθσ πυρίδων 

  Γιωργαράσ Αντώνιοσ 
  Νικθταράσ Θεοδόςιοσ 
  Μιτρου Εμμανουιλ  
  ιφάκθσ Ηλίασ 
  Καμπουράκθσ ταμάτιοσ 
  Κρθτικόσ Ιωάννθσ 
  Κρθτικόσ Αντώνιοσ 
  Μακρι Κυριακι 
  Μπαραχάνοσ Ακανάςιοσ 
  Φάκκοσ Μιλτιάδθσ 
  Μαρκόγλου ταμάτιοσ 
  Ζερβόσ Νικόλαοσ 
  Μαραγκόσ ωτιριοσ – Ευςτάκιοσ 
  Κιλιμάτοσ Νικόλαοσ 
  Παπαχριςτου – Ψφρθ Ευτζρπθ  
  Σςακίρθσ Νικόλαοσ 
  Φιλιππάκθ Κωνςταντίνα 
  ιδζρθ – Γιμελά Μαρία 
  Ροφφα Ιωάννα 
  Κυρίτςθσ Γεώργιοσ 
  Πάχοσ Θεόδωροσ 
  Κοπάδθσ Γεώργιοσ 
  Παςςανικολάκθσ Γεώργιοσ 
  Πθσ ταμάτιοσ 
  Κιάρθσ Μθνάσ 
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