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Από	το	πρακτικό	της	αριθμ.	07/2018
Τακτικής	Συνεδριάσεως	της	Επιτροπής	Ποιότητας	Ζωής	του	Δήμου	Θέρμης

Αριθμ.	Απόφασης.	20/2018

Π	Ε	Ρ	Ι	Λ	Η	Ψ	Η
Γνωμοδότηση 	 για 	 την 	ανάκληση 	 της 	 υπ΄αριθμ.367/2016 	 κανονιστικής 	 απόφασης 	 του

Δημοτικού 	Συμβουλίου 	σχετικά 	με 	 τη 	ρύθμιση 	της 	 επαγγελματικής 	δραστηριότητας 	των

ζωήλατων	οχημάτων	στο	Δήμο	Θέρμης	και	λήψη	νέας.

Στη	Θε�ρμη	και	στο	Δημοτικο� 		Κατα� στημα	Θε�ρμης,	ση� μερα	την	30η	Μαϊου		2018		ημε�ρα	της	εβδομα� δας

Τετα� ρτη	και	ω� ρα	13:00	συνη� λθε	σε	τακτικη� 	συνεδρι�αση	 	η	Επιτροπη� 	Ποιο� τητας	Ζωη� ς 	του	Δη� μου

Θε�ρμης	μετα� 	απο� 	την	αριθμ.	18353/25-05-2018		ε�γγραφη	προ�σκληση	του	Προε�δρου	της	Επιτροπη� ς

που	επιδο� θηκε	σε	καθε�να	Συ� μβουλο, 	συ� μφωνα	με	τις	διατα� ξεις 	της	παρ. 	5	του	α� ρθρου	75	του	Ν.

3852/2010 	 (Φ.Ε.Κ. 	 87/τευ� χος 	 Α’/2010) 	 περι� 	 «Νε�α 	 Αρχιτεκτονικη� 	 της 	 Αυτοδιοι�κησης 	 και 	 της

Αποκεντρωμε�νης	Διοι�κησης	Προ�γραμμα	Καλλικρα� της»	και	αφου� 	διαπιστω� θηκε	ο� τι	υπα� ρχει	η	νο� μιμη

απαρτι�α,	γιατι�	σε	συ� νολο	9	μελω� ν	βρε�θηκαν	παρο� ντα		6	με�λη,	η� τοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.	Σαμαρα� ς	Σωκρα� της,	προ� εδρος 1.	Γκιζα� ρης	Στε�ργιος

2.	Ζελιλι�δης	Δαμιανο� ς 2.	Μι�χου	–	Κουγια� μη	Σουλτα� να

3.	Κουγιουμτζι�δης	Σταυ� ρος 3.Ιωσηφι�δης	Ιωα� ννης

4.	Σαραφιανο� ς	Χρη� στος

5.	Σφονδυ� λας	Δημη� τριος

6.	Πονερι�δης	Παναγιω� της

Στη	συνεδρι�αση	παρε�στη	και	η	υπα� λληλος	του	Δη� μου,	Καλαφα� τη	Μαρι�α,	για	την	τη� ρηση	των	

πρακτικω� ν.	

Το	1ο	Θε�μα	συζητη� θηκε	τελευται�ο.

Ο	Προ� εδρος	κη� ρυξε	την	ε�ναρξη	της	συνεδρι�ασης	της	Επιτροπη� ς	Ποιο� τητας	Ζωη� ς	και	εισηγου� μενος		το

3ο	 	της	ημερη� σιας		δια� ταξης	θε�μα,	ε�θεσε	υπο�ψη	των	μελω� ν	της	Επιτροπη� ς	την	απο� 	7-5-2018	σχετικη�

ειση� γηση	του	αυτοτελου� ς	τμη� ματος	οικονομικη� ς	ανα� πτυξης	Δη�μου	Θε�ρμης	συ� μφωνα	με	την	οποι�α:

	 	 	 	Λαμβάνοντας	υπόψη	τις	παρατηρήσεις	που	αναφέρονται	στο	 	αριθ.	68775/3-11-
2016	έγγραφο	της 	 	 	Αποκεντρωμένης	Διοίκησης	Μακεδονίας-Θράκης, 	με 	θέμα	τον
έλεγχο 	 νομιμότητας 	 της 	 	 367/2016 	 απόφασης 	 του 	 Δημοτικού 	 Συμβουλίου 	 Δήμου
Θέρμης, 	σχετικά	με	την 	έγκριση	κανονισμού	για 	την 	ρύθμιση	της	επαγγελματικής
δραστηριότητας	κυκλοφορίας	ζωήλατων	οχημάτων,	στην	οποία	αναφέρονται	τα	εξής:
	
1. Απο� 	τις	διατα� ξεις	του	α� ρθρου	83	παρ.2.ε	και	4, 	καθω� ς	και	του	α� ρθρου	84	παρ.2.β	του

Ν.3852/2010,	προκυ�πτει	η	γνωμοδοτικη� 	αρμοδιο� τητα	των	Συμβουλι�ων	των	Δημοτικω� ν
και 	 Τοπικω� ν 	 Κοινοτη� των 	 σχετικα� 	 με 	 την 	 κυκλοφορι�α 	 στην 	 περιοχη� 	 της 	 Κοινο� τητας,
καθω� ς	και	τους	χω� ρους	στα� θμευσης.	Επιπροσθε�τως, 	συ� μφωνα	με	το	α� ρθρο	84	παρ.6.ι
του	ιδι�ου	ως	α� νω	νο� μου,	το	Δημοτικο� 	Συμβου� λιο	δεν	μπορει�	να	αναθε�σει	στα	Συμβου� λια
των	Δημοτικω� ν	και	Τοπικω� ν	Κοινοτη� των	την	ε�κδοση	κανονιστικω� ν	πρα� ξεων.	Ωστο� σο	στο
α� ρθρο	7		της	υπο	κρι�ση	κανονιστικη� ς	απο� φασης	ορι�ζεται	ο	καθορισμο� ς	απο� 	τα	Συμβου� λια



των 	 Δημοτικω� ν 	 και 	 Τοπικω� ν 	 Κοινοτη� των 	 ζητημα� των 	 κανονιστικου� 	 περιεχομε�νου
(με�γιστος 	 αριθμο� ς 	 αδειω� ν, 	 χω� ροι 	 στα� θμευσης 	 και 	 τουριστικε�ς 	 διαδρομε�ς, 	 ρυθμι�σεις
κυκλοφορι�ας) 	 , 	 σε 	 αντι�θεση 	 με 	 τις 	 ανωτε�ρω 	 αναφερο� μενες 	 διατα� ξεις. 	 Τα 	 ανωτε�ρω
ζητη�ματα	(εκτο� ς	απο� 	τον	καθορισμο� 	του	με�γιστου	αριθμου� 	αδειω� ν,	για	τον	οποι�ο	γι�νεται
αναφορα� 	παρακα� τω)	θα	πρε�πει	να	αποτελε�σουν	αντικει�μενο	γνωμοδοτικω� ν	αποφα� σεων
των	Δημοτικω� ν	και	Τοπικω� ν	Κοινοτη� των	προς	το	αρμο� διο	εισηγητικο� 	για	κανονιστικε�ς
αποφα� σεις	ο� ργανο.

2. Αναφορικα� 	με	τον	καθορισμο� 	του	με�γιστου	αριθμου� 	χορηγου� μενων	αδειω� ν	κυκλοφορι�ας
ζωη� λατων	οχημα� των,	απο� 	την	απο� φαση	(α� ρθρα	7	και	8)	προκυ�πτει	ο� τι	οι	χορηγου� μενες
α� δειες	απο� 	το	Δη� μο	α� δειες	κυκλοφορι�ας	θα	ε�χουν	ισχυ� 	εντο� ς	των	ορι�ων	των	Δημοτικω� ν
και 	 Τοπικω� ν 	 Κοινοτη� των 	 (για 	 να 	 ε�χει 	 νο� ημα 	 και 	 ο 	 καθορισμο� ς 	 με�γιστου 	 αριθμου�
χορηγου� μενων	αδειω� ν	για	την	κα� θε	Κοινο� τητα),	χωρι�ς	να	αιτιολογει�ται	γιατι� 	η	σχετικη�

δραστηριο� τητα	περιορι�ζεται	εντο� ς	των	ανωτε�ρω	ορι�ων.
3. Επισημαι�νεται	ο� τι	στο	α� ρθρο	75	παρ.	ΙΙ	του	Ν.	3463/2006	ορι�ζεται	η	α� σκηση	απο� 	τους

Δη� μους	της	(κρατικου� 	χαρακτη� ρα) 	αρμοδιο� τητας	της	χορη� γησης	“α� δειας	κυκλοφορι�ας
ζωη� λατου	οχη� ματος	στην	περιφε�ρεια	τους”,	ενω� 	συ� μφωνα	με	το	α� ρθρο	1	της	ΥΑ	αριθμ.
14119/2002	ορι�ζεται	ο� τι	στην	α� δεια	κυκλοφορι�ας	προσδιορι�ζεται	η	εδαφικη� 	περιφε�ρεια
στην	οποι�α	θα	ασκει�ται	η	επαγγελματικη� 	δραστηριο� τητα	του	ηνιο�χου.

4. Στο	α� ρθρο	11	σχετικα� 	με	τις	κυρω� σεις,	γι�νεται	αναφορα� 	στα	α� ρθρα	60	παρ.2	και	77	παρ.
2 	 του 	 Ν.2696/1999 	 (ΚΟΚ). 	 Στα 	 ανωτε�ρω 	 α� ρθρα 	 ορι�ζονται 	 για 	 παραβα� σεις 	 που
σχετι�ζονται	με	ζωη� λατα	οχη� ματα	προ� στιμα	υ�ψους	40,00	ευρω� , 	ωστο� σο	στην	απο�φαση
αναγρα� φεται	ο� τι	το	υ� ψος	αυτω� ν	ανε�ρχεται	στα	50,00	ευρω� .

5. Στο 	 α� ρθρο 	 11 	 σχετικα� 	 με 	 τις 	 κυρω� σεις, 	 γι�νεται 	 αναφορα� 	 στο 	 α� ρθρο 	 90 	 παρ.4 	 του
Ν.2696/1999 	 (ΚΟΚ), 	 το 	 οποι�ο 	 αναφε�ρεται 	 σε 	 παραβα� σεις 	 σχετικα� 	 με 	 τις 	 πινακι�δες

κυκλοφορι�ας	σε	αυτοκι�νητα	οχη� ματα	και	οδικα� 	οχη� ματα.	Ωστο� σο,	το	ανωτε�ρω	α� ρθρο	δεν
τυγχα� νει	εφαρμογη� ς	στην	περι�πτωση	των	αυτοκινη� των	οχημα� των,	αφου� 	στο	α� ρθρο	2	του
Ν.2696/1999 	 το 	 αυτοκι�νητο 	 ο�χημα 	 ορι�ζεται 	 ως 	 το 	 “μηχανοκι�νητο 	 ο�χημα, 	 το 	 οποι�ο
χρησιμοποιει�ται 	 κυρι�ως 	 για 	 την 	 μεταφορα� 	 προσω� πων 	 η� 	 πραγμα� των 	 η� 	 για 	 την
ρυμου� λκηση	στις	οδου� ς	οχημα� των	που	χρησιμοποιου� νται	για	τη	μεταφορα� 	προσω� πων	η�
πραγμα� των”.

6. Κατα� 	δευ� τερον		να	τροποποιηθει�	στο	α� ρθρο	11	σχετικα� 	με	τις	κυρω� σεις	το	ποσο� 	των	50
ευρω� 	των	προστι�μων	που	ε�χουν	ορισθει�	με	την	367/2016	απο�φαση	Δ.Σ.	στα	40	ευρω� 	και
για	τις	δυ� ο	περιπτω� σεις	ο� πως	αυτα� 	ορι�ζονται	στις	παρ.	2,	α� ρθρο	60	και	παρ.2	α� ρθρου	77
του	Ν.2696/99.

7. Επι�σης	στο	α� ρθρο	11	σχετικα� 	με	τις	κυρω� σεις	που	αναφε�ρονται	στην	παρ.4	του	α� ρθρου

90	του	Ν.2696/99	να	τροποποιηθει� 	ως	εξη� ς:	‘Αυτο� ς	που	θε�τει	σε	κυκλοφορι�α	ζωη� λατο

ο�χημα 	 	 που 	 δεν 	 ει�ναι 	 εφοδιασμε�νο 	 με 	 κανονικε�ς 	 πινακι�δες 	 αριθμου� 	 κυκλοφορι�ας,

τιμωρει�ται	με	διοικητικο� 	προ� στιμο	τριακοσι�ων	(300,00)	ευρω� .	Με	διοικητικο� 	προ� στιμο

τριακοσι�ων	(300,00)	ευρω� 	τιμωρει�ται	και	αυτο� ς	που	οδηγει�	ζωη� λατο	ο�χημα	του	οποι�ου	οι

πινακι�δες	δεν	ει�ναι,	για	οποιοδη� ποτε	λο�γο,	ευκρινω� ς	ορατε�ς	 	η� 	τοποθετει� 	επ’	αυτω� ν	μη

αντανακλαστικο� 	υλικο� .	(	παρ.4		α� ρθρο	90		Ν.2696/99)

Η	υπηρεσι�α	εισηγει�ται	 	την	ανάκληση	της	ανωτέρω	κανονιστικής	απόφασης	για	την

ρύθμιση	της	επαγγελματικής 	δραστηριότητας	που	εμπλέκουν	τη	χρήση	ζωήλατων

οχημάτων 	στο 	 Δήμο 	Θέρμης 	 και 	 αφού 	 λάβαμε 	 τις 	 γνωμοδοτικές 	 αποφάσεις 	 των

Δημοτικών	και	Τοπικών	Κοινοτήτων	του	Δήμου	μας,	υποβάλλουμε	εκ	νέου	το	σχέδιο

του	κανονισμού	προς	ψήφιση	ως	εξη� ς:	

Άρθρο	1ο	-		Γενικά	–	άδεια	κυκλοφορίας	ζωήλατου	οχήματος



1111.... Δεν 	 επιτρε�πεται 	μηχανοκι�νητο 	ο�χημα, 	 ρυμουλκου� μενο, 	 	 μοτοποδη� λατο 	η� 	 ζωη� λατο 	ο�χημα, 	 να

κυκλοφορει� 	οπουδη� ποτε	στη	Χω� ρα, 	αν	δεν	ε�χει 	εκδοθει� 	γι’ 	αυτο� 	α� δεια	κυκλοφορι�ας.	(παρ.	1
άρθρο	88	Ν.2696/99)

2222.... Συ� μφωνα	με	το 	στοιχείο	20	της	παρ.	ΙΙ	του	άρθρου	75	του	Ν.3463/06 	η	χορη� γηση	α� δειας

κυκλοφορι�ας 	 ζωη� λατου 	 οχη� ματος 	 ει�ναι 	 αρμοδιο� τητα 	 των 	 Δη� μων. 	 Στην 	 α� δεια 	 κυκλοφορι�ας

προσδιορι�ζεται	η	εδαφικη� 	περιφε�ρεια	στην	οποι�α	θα	ασκει�ται	η	επαγγελματικη� 	δραστηριο� τητα
του 	 ηνιο�χου. 	 (άρθρο 	 1 	 απόφασης 	 14119/22.04.2002 	 ΥΠΕΣΔΔΑ 	 (ΦΕΚ 	 535/30.04.2002
τεύχος	Β’)	

Άρθρο	2ο-	Προϋποθέσεις	χορήγησης	άδειας	κυκλοφορίας	ζωήλατου	οχήματος

Η	α� δεια	κυκλοφορι�ας	χορηγει�ται	εφο� σον	ο	αιτω� ν	η� 	η	αιτου� σα:

1. Δεν	ε�χει	υπερβει�	το	70ο	ε�τος	ηλικι�ας.
2. Έχει	την	ικανο� τητα	και	γνω� ση	να	ηνιοχει�.

3. Γνωρι�ζει	τις	διατα� ξεις	περι�	κυκλοφορι�ας	οχημα� των	στους	δρο� μους.
4. Εφ' 	ο� σον 	ει�ναι 	κα� τοχος 	του 	 ζω� ου, 	τηρει� 	 τις 	διατα� ξεις 	για 	 την 	υγιεινη� 	 του 	 ζω� ου 	 (απο�φαση

14119/22.04.2002	ΥΠΕΣΔΔΑ	(ΦΕΚ	535/30.04.2002	τευ�χος	Β’))
5. Η	επιβατικη� 	α� μαξα	πληροι�	τους	ο� ρους	ασφαλου� ς	επιβι�βασης	και	διακι�νησης	επιβατω� ν.

Όσον	αφορα� 	το	ο�χημα	θα	πρε�πει:

1. Να	φε�ρει	πινακι�δες	αριθμου� 	κυκλοφορι�ας,	οι	οποι�ες	χορηγη� θηκαν	νο� μιμα	(δηλ.	με	βα� ση	την	υπ’

αριθ.	33774/02.06.2009	απο�φαση	του	ΥΠ.ΕΣ	(ΦΕΚ	1218/22.06.2009	τευ� χος	Β’)
2. Να 	 πληροι� 	 τους 	 ο� ρους 	 αφαλου� ς 	 επιβι�βασης 	 και 	 διακι�νησης 	 επιβατω� ν. 	 (α� ρθρο 	 2 	 απο�φασης

14119/22.04.2002 	 ΥΠΕΣΔΔΑ 	 (ΦΕΚ 	 535/30.04.2002 	 τευ� χος 	 Β’)) 	 - 	 σε 	 ορισμε�νες 	 κατηγορι�ες
ζωη� λατων	οχημα� των	επιβα� λλεται 	o 	εφοδιασμο� ς 	τους	με 	συ�στημα	τροχοπε�δησης	ευ� χρηστο	και

αποτελεσματικο� ,	που	να	επενεργει�	στο	ο�χημα	και	στο	ε�δαφος	(παρ.	1	α� ρθρο	60	Ν.2696/99)
3. Να	 ε�χει 	 δυ� ο 	λευκα� 	φω� τα 	μπροστα� 	 και 	 δυ� ο 	 ερυθρα� 	πι�σω. 	Αντι� 	 των 	ερυθρω� ν 	 	 επιτρε�πεται 	να

τοποθετηθου� ν	αντανακλαστικα� 	στοιχει�α	ερυθρου� 	φωτο� ς	(παρ.1	α� ρθρο	77	Ν.2696/99)
4. Τα 	 ζωη� λατα 	 οχη� ματα, 	 με�γιστου 	 επιτρεπο� μενου 	 βα� ρους 	 με�χρι 	 3.000 	 χλγ, 	 μπορου� ν 	 να 	 φε�ρουν

μεταλλικη� 	στεφα� νη	στους	τροχου� ς,	το	πλα� τος	της	οποι�ας	σε	ουδεμι�α	περι�πτωση	επιτρε�πεται	να
ει�ναι	μικρο� τερο	των	0,05	μ.	H	στεφα� νη	αυτη� 	επιβα� λλεται	να	ει�ναι	συνεχη� ς,	κυλινδρικη� 	και	χωρι�ς

προεξοχε�ς, 	γωνι�ες 	η� 	διακοπε�ς, 	απαγορευ� εται	δε	να	στερεω� νεται 	στους	τροχου� ς 	με	καρφια� 	των
oπoι�ων	η	κεφαλη� 	εξε�χει	της	επιφα� νειας	της	στεφα� νης	(παρ.20	α� ρθρο	81	Ν.2696/99)

Άρθρο	3ο	-	Δικαιολογητικά	έκδοσης	άδειας	κυκλοφορίας	ζωήλατων	οχημάτων

Για	την	ε�κδοση	α� δειας	κυκλοφορι�ας	ζωη� λατων	οχημα� των	υποβα� λλονται	τα	ακο� λουθα	δικαιολογητικα� :

α)	Αι�τηση	του	κυρι�ου	η� 	κατο�χου	του	οχη� ματος.
β) 	Ετη� σιο 	παρα� βολο 	ετησι�ως 	υπε�ρ 	Δη� μου 	Θε�ρμης 	ο�πως 	κα� θε 	φορα� 	ορι�ζεται 	με 	απο�φαση	του 	αρμοδι�ου

οργα� νου.
γ)	Δυ� ο	(2)	φωτογραφι�ες	του	αιτου� ντα

δ)	Πιστοποιητικο� 	γε�ννησης
ε)	Υπευ� θυνη	δη� λωση	του	Ν.	1599/1986,	ο�πως	ισχυ� ει,	με	την	οποι�α	να	δηλω� νεται	ο� τι:

• το	ζωη� λατο	ο�χημα	φε�ρει	πινακι�δες	αριθμου� 	κυκλοφορι�ας,	οι	οποι�ες	χορηγη� θηκαν	νο� μιμα.	(δηλ.	με
βα� ση	την	υπ’	αριθ.	33774/02.06.2009	(ΦΕΚ	1218/22.06.2009	τευ�χος	Β’)	απο�φαση	του	ΥΠ.ΕΣ.)

• ο	αιτω� ν	ε�χει	την	ικανο� τητα	και	γνω� ση	να	ηνιοχει�,

• ο	αιτω� ν	γνωρι�ζει	τις	διατα� ξεις	περι�	κυκλοφορι�ας	οχημα� των	στους	δρο� μους

• εφ'	ο� σον	ει�ναι	κα� τοχος	του	ζω� ου,	ει�ναι	υποχρεωμε�νος	να	τηρει� 	τις	διατα� ξεις	για	την	υγιεινη� 	του
ζω� ου 	 (Σε 	 περι�πτωση 	 που 	 κα� τοχος 	 του 	 ζω� ου 	 ει�ναι 	 προ� σωπο 	 διαφορετικο� 	 απο� 	 τον 	 αιτου� ντα,

υποβα� λλεται	υπευ� θυνη	δη� λωση	του	Ν.	1599/1986,	ο� πως	ισχυ� ει,	απο� 	τον	κα� τοχο	του	ζω� ου	περι�	της
κατοχη� ς	και	υγιεινη� ς	του	ζω� ου)

• η	επιβατικη� 	α� μαξα	πληροι�	τους	ο� ρους	αφαλου� ς	επιβι�βασης	και	διακι�νησης	επιβατω� ν.



στ)	βεβαι�ωση	ιατρου� 	ο� τι	ο	αιτω� ν	ε�χει	ικανο� τητα	να	ηνιοχει�.	(α� ρθρο	2	απο�φασης	14119/22.04.2002	(ΦΕΚ

535/30.04.2002	τευ� χος	Β’)	ΥΠΕΣ__Α
ζ)	Άδεια	οδη� γησης	ζωη� λατου	οχη� ματος

η)	Έναρξη	δραστηριο� τητας	απο� 	την	Δ.Ο.Υ.	
θ)	Δημοτικη� 	ενημερο� τητα

ι)		Ασφαλιστη� ριο	συμβο� λαιο
κ)	Βιβλια� ριο	υγει�ας

Άρθρο	4ο	-	Μητρώο	αδειών

Ο	Δη� μος	τηρει� 	βιβλι�ο	μητρω� ου	των	κατεχο� ντων	α� δειας	κυκλοφορι�ας	ζωη� λατων	οχημα� των,	κατ'	αυξα� νοντα

αριθμο� .

Άρθρο	5ο	-	Μεταβίβαση	αδειών	κυκλοφορίας	ζωήλατων	οχημάτων

Σε	περι�πτωση	μεταβι�βασης	ζωη� λατου	οχη� ματος	τα	κατα� 	το	νο� μο	αρμο� δια	ο� ργανα,	τα	οποι�α	και	συμπρα� ττουν
στην	πρα� ξη	μεταβι�βασης	αυτου� 	συμπληρω� νουν	στην	α� δεια	κυκλοφορι�ας	του	μεταβιβασθε�ντος	ζωη� λατου

οχη� ματος	την	παρακα� τω	ε�νδειξη:

ΑΚΥΡΗ
Μεταβιβάστηκε	την	....................	στον	............................	κάτοικο	...............
οδός	.....................................................................................	αριθμ.	........................

Ο	νέος	κάτοχος	σε	ένα	μήνα	από	σήμερα,	είναι	υποχρεωμένος	να	εφοδιαστεί	με	νέα	άδεια.
(ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

Ο	Δη� μος 	Θε�ρμης 	 τηρει� 	 βιβλι�ο 	 μητρω� ου 	 των 	κατεχο� ντων 	την 	ως 	 α� νω 	α� δεια, 	 κατ' 	αυξα� νοντα 	 αριθμο� . 	Η
ανωτε�ρω	α� δεια 	κυκλοφορι�ας 	 ζωη� λατου 	που	μεταβιβα� στηκε 	συνολικα� 	η� 	 εν 	με�ρει 	με 	πρα� ξη 	του 	κατο�χου

αυτου� ,	ακυρω� νεται,	μετα� 	απο� 	ε�να	μη� να	απο� 	την	ημερομηνι�α	μεταβιβα� σεως.	Οι	διατα� ξεις	της	προηγου� μενης
παραγρα� φου	ε�χουν	εφαρμογη� 	και	για	ο� σους	αποκτου� ν	δικαι�ωμα	επι�	ζωηλα� του	οχη� ματος	αιτι�α	κληρονομια� ς

αιτι�α	θανα� του	η� 	λο�γω	δωρεα� ς.	(άρθρο	2	απόφασης	14119/22.04.2002	(ΦΕΚ	535/30.04.2002	τεύχος	Β’)
ΥΠΕΣΔΔΑ)

Άρθρο	6ο	-	Πινακίδες	Κυκλοφορίας	ζωήλατου	οχήματος

1. Οι 	 πινακι�δες 	 αριθμου� 	 κυκλοφορι�ας 	 των 	 ζωη� λατων 	 οχημα� των 	 κατασκευα� ζονται 	 απο� 	 φυ� λλα

αλουμινι�ου 	πα� χους	1,5	χιλιοστω� ν 	και 	ε�χουν	διαστα� σεις 	150	x 	90	χιλιοστα� . 	Τα	φυ� λλα	αλουμινι�ου
πρε�πει 	να	ε�χουν	υποστει� 	 επιμελη� 	 επεξεργασι�α 	και 	να 	ε�χουν	σκληρη� 	και 	λει�α 	επιφα� νεια, 	ω� στε 	οι

εκτυπου� μενες	επι�	των	πινακι�δων	ενδει�ξεις	να	διατηρου� νται	αναλλοι�ωτες.
2. Οι	πινακι�δες	φε�ρουν	αντανακλαστικη� 	επιφα� νεια.	Το	αντανακλαστικο� 	υλικο� 	που	θα	χρησιμοποιει�ται,

πρε�πει	να	εφαρμο� ζεται	κατα� 	τε�τοιο	τρο� πο	ω� στε	να	δι�νει	συνεχη� 	την	αντανακλαστικη� 	επιφα� νεια	απο�
οποιαδη� ποτε 	 γωνι�α 	 παρατηρη� σεως, 	 αποτελει�ται 	 δε 	 απο� 	 μικροσκοπικου� ς 	 σφαιρικου� ς 	 φακου� ς

ενσωματωμε�νους	με�σα	σε	πλαστικο� 	φυ� λλο	που	πρε�πει 	να	προσφυ� εται	τελει�ως 	πα� νω	στο	φορε�α,
συ� μφωνα	με	ο� λες	τις	απαιτη� σεις	της	τεχνολογι�ας.

3. Η	γραμμη� 	 κοπη� ς 	περιγρα� μματος 	πρε�πει, 	 να 	προστατευ� εται 	με 	κατα� λληλο 	διαφανε�ς 	βερνι�κι 	η� 	 με
στεγανοποιητικα� 	 α� κρα. 	 Το 	 αντανακλαστικο� 	 υλικο� 	 πρε�πει 	 να 	 ε�χει 	 εξωτερικη� 	 επιφα� νεια 	 τελει�ως

επι�πεδη, 	 για 	 να 	 περιορι�ζεται 	 στο 	 ελα� χιστο 	 η 	 συσσω� ρευση 	 σκο� νης 	 και 	 ακαθαρσιω� ν. 	 Το
αντανακλαστικο� 	υλικο� 	που	επικολλα� ται 	στο	φορε�α 	 (πινακι�δα	απο� 	φυ� λλο	αλουμινι�ου), 	πρε�πει 	να

ει�ναι 	αρκετα� 	 ελαστικο� , 	ω� στε 	να 	μη 	κα� νει 	ρωγμε�ς 	στην	φα� ση 	της 	διαμο� ρφωσης 	των	ανα� γλυφων
γραμμα� των	και	αριθμω� ν.

4. Οι 	 πινακι�δες 	 φε�ρουν 	 οριζο� ντια 	 νευ� ρωση 	 η� 	 γραμμη� 	 πλα� τους 	 5 	 χιλιοστω� ν 	 και 	 βα� θους 	 (εφο� σον
προ� κειται 	 περι� 	 νευρω� σεως) 	 1 	 χιλιοστου� , 	 η 	 οποι�α 	 χωρι�ζει 	 την 	 πινακι�δα 	 σε 	 δυ� ο 	 τμη� ματα 	 ως

ακολου� θως: 	Το 	α� νω 	τμη� μα 	των 	πινακι�δων 	θα 	ε�χει 	πλα� τος 	40 	χιλιοστω� ν 	και 	το 	κα� τω 	τμη� μα 	50
χιλιοστω� ν.	Στο	α� νω	τμη� μα	των	πινακι�δων	αναγρα� φονται	με	κεφαλαι�α	το	γρα� μμα	«Δ»	(για	Δη� μους)

και	το	αρχικο� 	γρα� μμα	του	ονο� ματος	του	Δη� μου	που	χορηγει�	την	α� δεια	και	στο	κα� τω	τμη� μα	αυτω� ν	ο
αριθμο� ς	κυκλοφορι�ας.



Ο	συνδυασμο� ς	των	αρχικω� ν	γραμμα� των	του	ονο� ματος	του	Δη� μου	η� 	της	κοινο� τητας	και	ο	αριθμο� ς
γρα� φονται 	 με 	 μαυ� ρο 	 χρω� μα, 	 ε�χουν 	 δε 	 τις 	 εξη� ς 	 διαστα� σεις: 	 (α) 	 Διαστα� σεις 	 αρχικου� 	 γρα� μματος

ονο� ματος	δη� μου	η� 	κοινο� τητας:	υ�ψος	30	χιλιοστα� ,	πλα� τος	20	χιλιοστα� ,	πα� χος	γραφη� ς	7	χιλιοστα� .	(β)
Διαστα� σεις	αριθμω� ν:	υ�ψος	40	χιλιοστα� ,	πλα� τος	30	χιλιοστα� ,	πα� χος	γραφη� ς	5	χιλιοστα� .

5. Η	αρι�θμηση	των	πινακι�δων	αριθμου� 	κυκλοφορι�ας	ζωη� λατων	οχημα� των	γι�νεται 	με	αναγραφη� 	των
γραμμα� των	ο� πως	ορι�ζεται	στο	προηγου� μενο	α� ρθρο	και	του	αυ� ξοντα	αριθμου� 	της	α� δειας	κυκλοφορι�ας

στο	μητρω� ο	αδειω� ν	κυκλοφορι�ας	ζωη� λατων	οχημα� των	του	Δη� μου	Θε�ρμης.
6. Κα� θε	ζωη� λατο	ο�χημα	φε�ρει	μια	πινακι�δα	αριθμου� 	κυκλοφορι�ας	στερεα� 	προσαρμοσμε�νη	σ’	αυτο� .	Η

πινακι�δα 	τοποθετει�ται 	οριζο� ντια	στο	α� νω	με�ρος 	του	οπι�σθιου	α� κρου	της 	αριστερη� ς 	πλευρα� ς 	του
οχη� ματος.

7. Οι	ανοιγο� μενες	για	στη� ριξη	των	πινακι�δων	οπε�ς	δεν	πρε�πει	να	προκαλου� ν	αλλοι�ωση	των	ενδει�ξεων
που	αναγρα� φονται	επα� νω	σ’	αυτε�ς.

8. Η	προμη� θεια	των	πινακι�δων	αριθμου� 	κυκλοφορι�ας	των	ζωηλα� των	οχημα� των	η� 	η	αντικατα� σταση	τους
σε	περι�πτωση	απω� λειας,	κλοπη� ς,	καταστροφη� ς,	φθορα� ς	η� 	προσαρμογη� ς	στις	διατα� ξεις	της	παρου� σας,

γι�νεται	με	με�ριμνα	των	ενδιαφερο� μενων.
9. Ο	Δη� μος	Θε�ρμης	με	την	κατα� θεση	των	δικαιολογητικω� ν	εκδο� σεως	αδει�ας	κυκλοφορι�ας	του	οχη� ματος

χορηγει�	στον	ενδιαφερόμενο	ενυπόγραφο	και	σφραγισμένο	σημείωμα	στο	οποι�ο	αναγρα� φεται	ο
αριθμο� ς	κυκλοφορι�ας	για	την	αναγραφη� 	αυτου� 	επι�	της	πινακι�δας.	

10. Ανα� μειξη	των	Δημοτικω� ν	υπηρεσιω� ν	σε	θε�ματα	προμη� θειας	η� 	κατασκευη� ς	πινακι�δων	απαγορευ� εται.

Άρθρο	7ο	-	Χώροι	στάθμευσης	(Αφετηρίες)	–	Τουριστικές	διαδρομές

Λαμβα� νοντας 	υπο�ψη 	 τις 	 γνωμοδοτικε�ς 	 αποφα� σεις 	 των 	 δημοτικω� ν 	 και 	 τοπικω� ν 	 κοινοτη� των 	 του 	 Δη� μου
Θε�ρμης	ισχυ� ουν	τα	εξη� ς:

Δημοτική	κοινότητα/τοπική	κοινότητα
Δημοτικη� 	Κοινο� τητα	Θε�ρμης	
(βλ.	αρ.	απο�φασης	60/2017)

Δεν	επιτρέπεται	η	ανα� πτυξη	
επαγγελματικη� ς	δραστηριο� τητας	

κυκλοφορι�ας	ζωη� λατων	οχημα� των	
καθω� ς	η	κυκλοφοριακη� 	κι�νηση	ει�ναι	

η� δη	αρκετα� 	επιβαρυμε�νη

Δημοτικη� 	Κοινο� τητα	Ταγαρα� δων
	(βλ.	αρ.	απο�φασης	02/2018)

• Χορηγου� νται	δυο	(2)	α� δειες	
κυκλοφορι�ας	ζωη� λατων	οχημα� των

• Ως	χω� ρος	στα� θμευσης	των	
ζωη� λατων	οχημα� των	ορι�ζεται	ο	

χω� ρος	δι�πλα	στον	Ιερο� 	Ναο� 	Τιμι�ου	
Προδρο�μου	επι�	της	οδου� 	

Καραϊσκα� κη.

• Ως	τουριστικε�ς	διαδρομε�ς	ορι�ζονται

οι	διαδρομε�ς	προς	το	συνεδριακο� 	
Polis	και	προς	την	Νερου� πολη.

Δημοτικη� 	Κοινο� τητα	Νε�ου	Ρυσι�ου	

(βλ.	αρ.	απο�φασης	3/2018)
• Χορηγει�ται	μια	(1)	α� δεια	

κυκλοφορι�ας	ζωη� λατου	οχη� ματος

• Ως	χω� ρος	στα� θμευσης	ορι�ζεται	ο	

χω� ρος	μπροστα� 	στο	κατα� στημα	της
Δημοτικη� ς		Κοινο� τητας	Ρυσι�ου	με	

διαδρομε�ς	προς	την	διασταυ� ρωση	
Θεσσαλονι�κης-Ν.	Ρυσι�ου	και	προς	

το	Κε�ντρο	Πολιτισμου� 		Ν.	Ρυσι�ου

Δημοτικη� 	Κοινο� τητα	Νε�ας	Ραιδεστου� 	
(βλ.	αρ.	απο�φασης	2/2018)

• Χορηγου� νται	δυο	(2)	α� δειες	
κυκλοφορι�ας	ζωη� λατων	οχημα� των

• Ως	χω� ρος	στα� θμευσης	(Αφετηρι�α)	
των	ζωη� λατων	οχημα� των,	ορι�ζεται	



το	τε�λος	της		οδου� 	Κολοκοτρω� νη	
αριστερα� ,	στο	εκκλησα� κι	της	Αγ.	

Αναστασι�ας.

• Ως	τουριστικε�ς	διαδρομε�ς,	

ορι�ζονται	οι		διαδρομε�ς	προς	
ποδηλατοδρο� μο,	οικισμο� 	Φιλοθε�ης	

ε�ως	το	εκκλησα� κι	του	Αγι�ου	
Κωνσταντι�νου	και	Ελε�νης	και	

επιστροφη� 	στην	αφετηρι�α.

Δημοτικη� 	Κοινο� τητα	Τριλο�φου	
(βλ.	αρ.	απο�φασης	3/2018)

• Χορηγου� νται	τρεις	(3)	α� δειες	
κυκλοφορι�ας	ζωη� λατων	οχημα� των	

• Ως	χω� ρος	στα� θμευσης	(αφετηρι�α)	
ορι�ζεται	η		συμβολη� 	των	οδω� ν	

Περικλε�ους	&	Γαλη� νης	και	ως	
τουριστικε�ς	διαδρομε�ς:	ο� λο	το	

οδικο� 	δι�κτυο	της	Κοινο� τητας	
Τριλο�φου	εκτο� ς	της	Ε.Ο.	29.

Δημοτικη� 	Κοινο� τητα	Πλαγιαρι�ου	

(βλ.	αρ.	Απο�φασης	3/2018)
• Χορηγου� νται	τρεις	(3)	α� δειες	

ζωη� λατων	οχημα� των.

• Ως	χω� ρο	στα� θμευσης	και	αφετηρι�α	

ζωη� λατων	οχημα� των,		ορι�ζεται	το	

κοινο�χρηστο								οικο�πεδο	βορει�ως	

του	γηπε�δου	ποδοσφαι�ρου	με	

προτεινο� μενη	διαδρομη� ,	να	ξεκινα� ει

απο� 	την	αφετηρι�α	(κοινο�χρηστο	

οικο� πεδο	βορει�ως		του	γηπε�δου	

ποδοσφαι�ρου),	κατευθυνο� μενα	

προς	την	Αν.	Θρα� κης,	στη	συνε�χεια	

δεξια� 	στροφη� 	προς	Μαραθω� νος,	

ε�πειτα	αριστερα� 	στην	Κοραη� ,	στη	

συνε�χεια	να	συναντα� 	την	

Περικλε�ους,	και	τε�λος	δεξια� 	απο� 	

τον	αγροτικο� 	δρο� μο	προς	πηγα� δι,	

να	φτα� νει	στο	δασα� κι	(του� μπα	

Πλαγιαρι�ου).

Δημοτικη� 	Κοινο� τητα	Καρδι�ας	

(βλ.	αρ.	απο�φασης	3/2018)
• 	Χορηγου� νται	τρεις	(3)	α� δειες	

κυκλοφορι�ας	ζωη� λατων	οχημα� των

• Ως	αφετηρι�α	ορι�ζεται	ο	χω� ρος	της	

ΔΕΥΑ	απο� 	την	ει�σοδο	της	Καρδι�ας,	
απο� 	το	χωριο� 	της	Ειρη� νης	με	

τουριστικε�ς	διαδρομε�ς:	ο� λο	το	
οδικο� 	δι�κτυο	της	Κοινο� τητας	

Καρδι�ας.



Τοπικη� 	Κοινο� τητα	Κα� τω	Σχολαρι�ου	
(βλ.		αρ.	απο�φασης	2/2018)

• Χορηγου� νται	δυο	(2)	α� δειες	
κυκλοφορι�ας	ζωη� λατων	οχημα� των	

• Ως	χω� ρος	στα� θμευσης	ορι�ζεται	η	
συμβολη� 	των	οδω� ν	Όχι	με	

Χαρα� λαμπου	Αποστολι�δη	με	
τουριστικε�ς	διαδρομε�ς:	ο� λο	το	οδικο� 	

δι�κτυο	της	Κοινο� τητας	Καρδι�ας.	

Δημοτικη� 	Κοινο� τητα	Βασιλικω� ν
(βλ.	αρ.	απο�φασης	3/2018)

• Χορηγου� νται	δυο	(2)	α� δειες	
κυκλοφορι�ας	ζωη� λατων	οχημα� των

•Ως	χω� ρος	στα� θμευσης	των	
ζωη� λατων	οχημα� των	ορι�ζεται	το	

πα� ρκινγκ	οχημα� των	στη	θε�ση	
“Βακου�φικο	Χα� νι”	εντο� ς	οικισμου� 	

Βασιλικω� ν	με	τουριστικε�ς	
διαδρομε�ς:	i)		τη	διαδρομη� 	προς		Ι.Ν.	

Αγ.	Κωνσταντι�νου	και	Ελε�νης-
ε�μπροσθεν	Δημοτικου� 	σχολει�ου	

Βασιλικω� ν-Θε�ση	Γιατρου� 	Βρυ� ση-
ιστορικο� 	κε�ντρο	Βασιλικω� ν		ii)	τη	

διαδρομη� 	προς	το	εξωκκλη�σι	Αϊ-
Για� ννη.

Δημοτικη� 	Κοινο� τητα	Αγι�ας	Παρασκευη� ς

(βλ.	αρ.	Απο�φασης	4/2018)
• Χορηγει�ται	μια	(1)	α� δεια	

κυκλοφορι�ας	ζωη� λατου	οχη� ματος	
ως	με�γιστο	αριθμο� 	χορηγου� μενων	

αδειω� ν.	

• Ως	χω� ρος	στα� θμευσης	(αφετηρι�α)	

ορι�ζεται	η	κεντρικη� 	πλατει�α	Αγι�ας	
Παρασκευη� ς	και	ως	τουριστικη� 	

διαδρομη� 	απο� 	την	πλατει�α	Αγι�ας	
Παρασκευη� ς’	ακολουθω� ντας	το	

δρο� μο	προς	την	θε�ση	‘Αγι�ασμα’,	
μετα� 	θα	γι�νεται	αναστροφη� 	στην	

θε�ση	‘Αγι�ασμα’	και	τερματισμο� ς	
στην	κεντρικη� 	πλατει�α	Αγι�ας	

Παρασκευη� ς.

Τοπικη� 	Κοινο� τητα	Περιστερα� ς	
(βλ.	απο�φαση	3/2018)

• Χορηγει�ται	μια	(1)	α� δεια	
κυκλοφορι�ας	ζωη� λατου	οχη� ματος.

• Ως	χω� ρο	στα� θμευσης	(αφετηρι�α)	
ορι�ζεται	ο	ανοιχτο� ς	χω� ρος	

στα� θμευσης	οχημα� των	μπροστα� 	
απο� 	τον	ξενω� να	‘Αφανο� ς’

• Τουριστικη� 	διαδρομη� 	που	θα	
ακολουθει�	το	ζωη� λατο	ο�χημα:	απο� 	

την	αφετηρι�α	‘Αφανο� ς’	εως	την	οδο� 	
Αγι�ου	Ανδρε�α,	μετα� 	θα	γι�νεται	

αναστροφη� 	στη	στα� ση	του	ΟΑΣΘ	
‘Σταυρο� ς’	και	τερματισμο� ς	στην	

εκκλησι�α	Οσι�ου	Ευθυμι�ου.

Τοπικη� 	Κοινο� τητα	Λιβαδι�ου

(βλ.	αρ.	πρωτ.	5390/2018)
• Χορηγει�ται		μια	(1)	α� δεια	

κυκλοφορι�ας	ζωη� λατου	οχη� ματος	
με	οριζο� μενο	χω� ρο	στα� θμευσης		

(αφετηρι�α)	την	κεντρικη� 	πλατει�α	



Λιβαδι�ου	

• Η	τουριστικη� 	διαδρομη� 	που	θα	

ακολουθει�	το	ζωη� λατο	ο�χημα	θα	
ει�ναι	απο� 	την	αφετηρι�α	‘κεντρικη� 	

πλατει�α	Λιβαδι�ου’	ακολουθω� ντας	
το	δρο� μο	προς	τη	θε�ση	‘Τηγανα� κι’,	

μετα� 	θα	γι�νεται	αναστροφη� 	στη	
θε�ση	‘Τσαϊρια-γη� πεδο’	και	

τερματισμο� ς	στη	κεντρικη� 	πλατει�α	
Λιβαδι�ου.

Τοπικη� 	Κοινο� τητα	Αγι�ου	Αντωνι�ου

	(βλ.	αριθμ.	απο�φασης	2/2018)
• Για	τον	οικισμο� 	Αγι�ου	Αντωνι�ου		 	

• Χορηγει�ται	μια	(1)	α� δεια	
κυκλοφορι�ας	ζωη� λατου	οχη� ματος	

με	αφετηρι�α	το	σημει�ο	στο	
δασυ� λλιο	του	Αγ.	Αντωνι�ου,	δι�πλα	

στο	καφε	ζαχαροπλαστει�ο	του	
γυναικει�ου	συνεταιρισμου�

• Ως	τουριστικη� 	διαδρομη� :	απο� 	το	
δασυ� λλιο	(αφετηρι�α),	προς	

κεντρικη� 	πλατει�α	(εκκλησι�α	
Γενε�θλιο	της	Θεοτο� κου-σχολει�ο),	

προς	κοινοτικο� 	κατα� στημα,	προς	
παρεκκλη�σι	Αγι�ου	Αντωνι�ου,	προς	

εξωκκλη�σι	Προφη� τη	Ηλι�α,	προς	
φρα� γμα,	προς	συνοικισμο� 	

Σαρακατσα� νων,	επιστροφη� 	στην	
αφετηρι�α.

• Για	τον	οικισμο� 	Μονοπη� γαδου	 	
Χορηγει�ται	μια	(1)	α� δεια	

κυκλοφορι�ας	ζωη� λατου	οχη� ματος	
με	αφετηρι�α,	τη	κεντρικη� 	πλατει�α

• Ως	τουριστικη� 	διαδρομη� :	απο� 	την	
κεντρικη� 	πλατει�α	(αφετηρι�α),	προς	

Μουσει�ο	Ποντιακου� 	Ελληνισμου� ,	
προς	εκκλησι�α	Μεταμορφω� σεως	

του	Σωτη� ρως,	κυκλικη� 	διαδρομη� 	
προς	ε�ξοδο	για	Κρη� νη,	επιστροφη� 	

στην	αφετηρι�α.

Τοπικη� 	Κοινο� τητα	Σουρωτη� ς	

(αρ.	απο�φασης	2/2018)
• Χορηγει�ται	μια	(1)	α� δεια	

κυκλοφορι�ας	ζωη� λατου	οχη� ματος	
με	αφετηρι�α	το	σημει�ο	‘ΩΡΕΣ’	στην	

ει�σοδο	απο� 	Βασιλικα�

• Ως	τουριστικη� 	διαδρομη� :	απο� 		

αφετηρι�α,	προς	αποθη� κες	ΚΥΔΕΠ	
και	αναστροφη� ,	προς	εκκλησι�α,	

προς	ε�ξοδο	για	Αγι�α	Παρασκευη� ,	
προς	Βοσκι�να	(στην	κεντρικη� 	οδο� 	

κα� τω	απο� 	το	Ι.Η	Ιωα� ννου	του	
Θεολο�γου-τα� φος	Αγι�ου	Παϊσι�ου)	

και	αναστροφη� ,	προς	γη� πεδο,	προς	
εργοστα� σιο	Σουρωτη� ς,	προς	

κεντρικη� 	πλατει�α,	επιστροφη� 	
αφετηρι�α.



Άρθρο	8ο	-	Δικαιούχοι	άδεια	κυκλοφορίας	ζωήλατου	οχήματος

Όταν	ο	με�γιστος	αριθμο� ς	των	αδειω� ν	κυκλοφορι�ας	ζωη� λατων	οχημα� των	που	ε�χει	καθορισθει� 	με	απο�φαση
της	Δημοτικη� ς	Κοινο� τητας	η� 	Τοπικη� ς	Κοινο� τητας	ει�ναι	μεγαλυ� τερος	απο� 	τον	αριθμο� 	των	παλαιω� ν	αδειω� ν

επιτρε�πεται 	 η 	 χορη� γηση 	 νε�ων 	 αδειω� ν 	 κατα� 	 προτεραιο� τητα 	 στους 	 αιτου� ντες 	 που 	 συγκεντρω� νουν 	 την

μεγαλυ� τερη	βαθμολογι�α	συ� μφωνα	με	τον	παρακα� τω	πι�νακα.

α/α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

1 Μο� νιμος/η	κα� τοικος	της	Δημοτικη� ς
η� 	τοπικη� ς	Κοινο� τητας	που	θα	

λειτουργει�	το	ζωη� λατο	ο�χημα

150 Βεβαι�ωση	μο� νιμης	
κατοικι�ας

2 Άνεργος/η 50 Κα� ρτα	ανεργι�ας	εν	ισχυ�
κατα� 	την	ημερομηνι�α	

της	αι�τησης	ε�κδοσης	
της	α� δειας

3 Πολυ� τεκνος/η 50 Πιστοποιητικο� 	
οικογενειακη� ς	

κατα� στασης

4 Τρι�τεκνος/η 50 Πιστοποιητικο� 	

οικογενειακη� ς	
κατα� στασης

Στην 	 περι�πτωση 	 ισοβαθμι�ας 	 θα 	 προηγει�ται 	 ο 	 οικονομικα� 	 ασθενε�στερος 	 συ� μφωνα 	 με 	 το 	 τελευται�ο
εκκαθαριστικο� 	σημει�ωμα	της	φορολογικη� ς	δη� λωσης

Άρθρο	9ο	-	Διάρκεια	ισχύος	άδειας	κυκλοφορίας

Η	ισχυ� ς	της	α� δειας	κυκλοφορι�ας	ζωη� λατου	οχη� ματος	ει�ναι	αορι�στου	χρο� νου	και	θεωρει�ται	απο� 	τις	αρμο� διες

υπηρεσι�ες 	του	Δη�μου	Θε�ρμης	ανα� 	ε�τος	αφου� 	κατατεθει� 	απο� 	τον	κα� τοχο	της	το	οριζο� μενο	παρα� βολο	και
βεβαι�ωση	δημοτικής	ενημερότητας.	Το	ποσο� 	θα	καταβα� λλεται	ετη� σια	με	μετρητα� 	στο	Ταμει�ο	του	Δη� μου.

Άρθρο	10ο	-	Υποχρεώσεις	κατόχου	άδειας	ζωήλατου	οχήματος

1. Ο	κα� τοχος	α� δειας	κυκλοφορι�ας	ζωη� λατου	οχη� ματος	υποχρεου� ται	να	τηρει�	τους	παρακα� τω	ο� ρους,

η	παρα� βαση	των	οποι�ων	συνεπα� γεται,	εκτο� ς	των	α� λλων,	και	την	ανα� κληση	της	α� δειας:
2. Να	συμμορφω� νεται	προς	τις	εκα� στοτε	ισχυ� ουσες	Υγειονομικε�ς	–	Δημοτικε�ς	–	Αστυνομικε�ς	και

λοιπε�ς 	 διατα� ξεις 	 σχετικε�ς 	 με 	 την 	 κατα� σταση 	 και 	 την 	 κυκλοφορι�α 	 του 	 οχη� ματος 	 καθω� ς 	 και
σχετικα� 	με	την	υγιεινη� 	του	ζω� ου.

3. Να	επιστρε�ψει	την	α� δεια	εφο� σον,	για	οποιονδη� ποτε	λο�γο	δεν	ει�ναι	πλε�ον	σε	θε�ση	να	ηνιοχει� 	με
ασφα� λεια.

4. Να	μεριμνα� 	για	την	προμη� θεια	και	τη	καλη� 	κατα� σταση	των	πινακι�δων	αριθμου� 	κυκλοφορι�ας.
5. Να	φροντι�ζει	για	την	καθαριο� τητα	των	σα� κων	κοπρα� νων	που	φε�ρει	απαραιτη� τως	το	ζωη� λατο

ο�χημα,	προς	αποφυγη� 	δυσοσμι�ας.

Άρθρο	11ο	-	Κυρώσεις	–	πρόστιμα

H 	 α� δεια 	 και 	 οι 	 πινακι�δες 	 αριθμου� 	 κυκλοφορι�ας 	 αφαιρου� νται, 	 εκτο� ς 	 των 	 περιπτω� σεων 	 οι 	 οποι�ες
προβλε�πονται	απο� 	τις	ισχυ� ουσες	διατα� ξεις	και:	α)	Όταν	δεν	υπα� ρχουν	πλε�ον	οι	προϋποθε�σεις	με	τις	οπαι�ες

χορηγη� θηκαν, 	 β) 	Όταν 	δεν 	συντρε�χουν 	οι 	 ο� ροι 	για 	 την 	ασφαλη� 	 κυκλοφορι�α 	 του 	οχη� ματος. 	 (άρθρο	92
Ν.2696/99).

Kατα� 	 την 	 αλλαγη� 	 κατο�χου 	 οδικου� 	 οχη� ματος, 	 ως 	 και 	 κατα� 	 τη 	 μεταβολη� 	 των 	 αναγραφο� μενων 	 κυ� ριων
χαρακτηριστικω� ν 	 στοιχει�ων 	στην 	 α� δεια 	 κυκλοφορι�ας, 	 ο� ταν 	 αυτα� 	 επιτρε�πονται, 	 απαιτει�ται 	 ε�κδοση 	 νε�ας



α� δειας,	μετα� 	απο� 	εξακρι�βωση	των	νε�ων	στοιχει�ων,	απο� 	τις	αρμο� διες	κατα� 	περι�πτωση,	για	την	ε�κδοση	των
αδειω� ν	κυκλοφορι�ας,	υπηρεσι�ες.

Αυτο� ς	που	θε�τει	σε	κυκλοφορι�α,	καθω� ς	και	αυτο� ς	που	οδηγει�	ζωη� λατο	ο�χημα,	που	δεν	ει�ναι	εφοδιασμε�νο	με
συ� στημα 	 τροχοπε�δησης 	 που 	 λειτουργει� 	 συ� μφωνα 	 με 	 τα 	 οριζο� μενα, 	 τιμωρει�ται 	 με 	 διοικητικο� 	 προ�στιμο

συ� μφωνα	με	τις	κει�μενες	διατα� ξεις.
Αυτο� ς 	 που 	 θε�τει 	 σε 	 κυκλοφορι�α, 	 καθω� ς 	 και 	 αυτο� ς 	 που 	 οδηγει� 	 ζωη� λατο 	 ο�χημα, 	 το 	 οποι�ο 	 δεν 	 ει�ναι

εφοδιασμε�νο	με	τα	προβλεπο� μενα	φω� τα	και	αντανακλαστικα� 	στοιχει�α,	που	να	λειτουργου� ν	συ� μφωνα	με	τις
διατα� ξεις	του	νο� μου	τιμωρει�ται	με	διοικητικο� 	προ�στιμο	συ� μφωνα	με	τις	κει�μενες	διατα� ξεις.	

Αυτο� ς	που	θε�τει	σε	κυκλοφορι�α	ζωη� λατο	ο�χημα		που	δεν	ει�ναι	εφοδιασμε�νο	με	κανονικε�ς	πινακι�δες	αριθμου�

κυκλοφορι�ας,	τιμωρει�ται	με	διοικητικο� 	προ� στιμο	συ� μφωνα	με	τις	κει�μενες	διατα� ξεις 	 .	 Επι�σης 	τιμωρει�ται

συ� μφωνα	με	τις	κει�μενες	διατα� ξεις	και	αυτο� ς	που	οδηγει� 	ζωη� λατο	ο�χημα	του	οποι�ου	οι	πινακι�δες	δεν	ει�ναι,

για	οποιοδη� ποτε	λο�γο,	ευκρινω� ς	ορατε�ς		η� 	τοποθετει�	επ’	αυτω� ν	μη	αντανακλαστικο� 	υλικο� .	(	παρ.4		α� ρθρο	90
Ν.2696/99)

Στην	περι�πτωση	μη	τη� ρησης	των	υποχρεω� σεων	του	κατο�χου	της	α� δειας	κυκλοφορι�ας	ζωη� λατου	οχη� ματος
που	αναφε�ρονται	στο	α� ρθρο	10	της	παρου� σης	κανονιστικη� ς	επιβα� λλεται	προ� στιμο,	ο� ταν	διαπιστωθου� ν	τρεις

(3)	παραβα� σεις	στο	ι�διο	ε�τος	ανακαλει�ται	η	α� δεια	κυκλοφορι�ας	για	ε�να	ε�τος.

Άρθρο	12ο	-	Χορήγηση	άδειας

Η	χορη� γηση	των	αδειω� ν	θα	γι�νεται	μετα� 	απο� 	σχετικη� 	απο�φαση	του	Δημοτικου� 	Συμβουλι�ου	κατο� πιν	ειση� γηση
της	αρμο� διας	υπηρεσι�ας	που	ασχολει�ται	με	τη	ρυ� θμιση	των	εμπορικω� ν	δραστηριοτη� των	του	Δη�μου	Θε�ρμης.

Άρθρο	13ο	–	Ισχύς	κανονισμός

Ο	παρω� ν	κανονισμο� ς	ισχυ� ει	με�χρι	την	τροποποι�ηση	του.

Στη	συνε�χεια	ο	Προ� εδρος	προ� τεινε	την	ανα� κληση	της	αριθ.	41/2016	απο�φασης	της	Επιτροπη� ς	Ποιο� τητας

ζωη� ς	και	την	ειση� γηση	εκ	νε�ου	στο	Δημοτικο� 	Συμβου� λιο	ε�γκρισης	του	κανονισμου� 	για	τα	ζωη� λατα	οχη� ματα
στο	Δη� μο	Θε�ρμης.

Η 	 Επιτροπη� 	 Ποιο� τητας 	 Ζωη� ς 	 μετα� 	 απο� 	 	 διαλογικη� 	 συζη� τηση 	και 	 αφου� 	 ε�λαβε 	υπο� ψη 	 της, 	 την
ειση� γηση	του	Προε�δρου,			του	αυτοτελου� ς	τμη� ματος	οικονομικη� ς	ανα� πτυξης	Δη� μου	Θε�ρμης	με	συνημμε�να
τα	απαραι�τητα	δικαιολογητικα� ,	τις	παραπα� νω	αποφα� σεις	των	Δημοτικω� ν	και	Τοπικω� ν	Κοινοτη� των,

καθω� ς	επι�σης	και	τις	διατα� ξεις		του		α� ρθρου	73	του	Ν.	3852/2010	
																																																																																																													

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ	ΟΜΟΦΩΝΑ

α)	 Ανακαλει� 	την	υπ΄αριθμ. 	41/2018	απο�φαση	της	Επιτροπη� ς 	Ποιο� τητας	Ζωη� ς 	του	Δη� μου

σχετικα� 	με	τη	ρυ� θμιση	της	επαγγελματικη� ς	δραστηριο� τητας	των	ζωη� λατων	οχημα� των	στο

Δη�μο 	 Θε�ρμης 	 υ� στερα 	 απο� 	 το 	 αριθ. 	68775/3-11-2016 	 ε�γγραφο 	 της 	 	 	 Αποκεντρωμε�νης

Διοι�κησης	Μακεδονι�ας-Θρα� κης	

β) 		 	 Εγκρι�νει 	 εκ 	 νε�ου 	 το 	 σχε�διο 	 κανονισμου� 	 για 	 τη 	 	 ρυ� θμιση 	 της 	 επαγγελματικη� ς

δραστηριο� τητας	των	ζωη� λατων	οχημα� των	στο	Δη� μο	Θε�ρμης	ως	εξη� ς:

Άρθρο	1ο	-		Γενικά	–	άδεια	κυκλοφορίας	ζωήλατου	οχήματος

3333.... Δεν 	 επιτρε�πεται 	μηχανοκι�νητο 	ο�χημα, 	 ρυμουλκου� μενο, 	 	 μοτοποδη� λατο 	η� 	 ζωη� λατο 	ο�χημα, 	 να

κυκλοφορει� 	οπουδη� ποτε	στη	Χω� ρα, 	αν	δεν	ε�χει 	εκδοθει� 	γι’ 	αυτο� 	α� δεια	κυκλοφορι�ας.	(παρ.	1
άρθρο	88	Ν.2696/99)

4444.... Συ� μφωνα	με	το 	στοιχείο	20	της	παρ.	ΙΙ	του	άρθρου	75	του	Ν.3463/06 	η	χορη� γηση	α� δειας



κυκλοφορι�ας 	 ζωη� λατου 	 οχη� ματος 	 ει�ναι 	 αρμοδιο� τητα 	 των 	 Δη� μων. 	 Στην 	 α� δεια 	 κυκλοφορι�ας
προσδιορι�ζεται	η	εδαφικη� 	περιφε�ρεια	στην	οποι�α	θα	ασκει�ται	η	επαγγελματικη� 	δραστηριο� τητα

του 	 ηνιο�χου. 	 (άρθρο 	 1 	 απόφασης 	 14119/22.04.2002 	 ΥΠΕΣΔΔΑ 	 (ΦΕΚ 	 535/30.04.2002
τεύχος	Β’)	

Άρθρο	2ο-	Προϋποθέσεις	χορήγησης	άδειας	κυκλοφορίας	ζωήλατου	οχήματος

Η	α� δεια	κυκλοφορι�ας	χορηγει�ται	εφο� σον	ο	αιτω� ν	η� 	η	αιτου� σα:

6. Δεν	ε�χει	υπερβει�	το	70ο	ε�τος	ηλικι�ας.

7. Έχει	την	ικανο� τητα	και	γνω� ση	να	ηνιοχει�.
8. Γνωρι�ζει	τις	διατα� ξεις	περι�	κυκλοφορι�ας	οχημα� των	στους	δρο� μους.

9. Εφ' 	ο� σον 	ει�ναι 	κα� τοχος 	του 	 ζω� ου, 	τηρει� 	 τις 	διατα� ξεις 	για 	 την 	υγιεινη� 	 του 	 ζω� ου 	 (απο�φαση
14119/22.04.2002	ΥΠΕΣΔΔΑ	(ΦΕΚ	535/30.04.2002	τευ�χος	Β’))

10. Η	επιβατικη� 	α� μαξα	πληροι�	τους	ο� ρους	ασφαλου� ς	επιβι�βασης	και	διακι�νησης	επιβατω� ν.

Όσον	αφορα� 	το	ο�χημα	θα	πρε�πει:

5. Να	φε�ρει	πινακι�δες	αριθμου� 	κυκλοφορι�ας,	οι	οποι�ες	χορηγη� θηκαν	νο� μιμα	(δηλ.	με	βα� ση	την	υπ’
αριθ.	33774/02.06.2009	απο�φαση	του	ΥΠ.ΕΣ	(ΦΕΚ	1218/22.06.2009	τευ� χος	Β’)

6. Να 	 πληροι� 	 τους 	 ο� ρους 	 αφαλου� ς 	 επιβι�βασης 	 και 	 διακι�νησης 	 επιβατω� ν. 	 (α� ρθρο 	 2 	 απο�φασης
14119/22.04.2002 	 ΥΠΕΣΔΔΑ 	 (ΦΕΚ 	 535/30.04.2002 	 τευ� χος 	 Β’)) 	 - 	 σε 	 ορισμε�νες 	 κατηγορι�ες

ζωη� λατων	οχημα� των	επιβα� λλεται 	o 	εφοδιασμο� ς 	τους	με 	συ�στημα	τροχοπε�δησης	ευ� χρηστο	και
αποτελεσματικο� ,	που	να	επενεργει�	στο	ο�χημα	και	στο	ε�δαφος	(παρ.	1	α� ρθρο	60	Ν.2696/99)

7. Να	 ε�χει 	 δυ� ο 	λευκα� 	φω� τα 	μπροστα� 	 και 	 δυ� ο 	 ερυθρα� 	πι�σω. 	Αντι� 	 των 	ερυθρω� ν 	 	 επιτρε�πεται 	να
τοποθετηθου� ν	αντανακλαστικα� 	στοιχει�α	ερυθρου� 	φωτο� ς	(παρ.1	α� ρθρο	77	Ν.2696/99)

8. Τα 	 ζωη� λατα 	 οχη� ματα, 	 με�γιστου 	 επιτρεπο� μενου 	 βα� ρους 	 με�χρι 	 3.000 	 χλγ, 	 μπορου� ν 	 να 	 φε�ρουν
μεταλλικη� 	στεφα� νη	στους	τροχου� ς,	το	πλα� τος	της	οποι�ας	σε	ουδεμι�α	περι�πτωση	επιτρε�πεται	να

ει�ναι	μικρο� τερο	των	0,05	μ.	H	στεφα� νη	αυτη� 	επιβα� λλεται	να	ει�ναι	συνεχη� ς,	κυλινδρικη� 	και	χωρι�ς
προεξοχε�ς, 	γωνι�ες 	η� 	διακοπε�ς, 	απαγορευ� εται	δε	να	στερεω� νεται 	στους	τροχου� ς 	με	καρφια� 	των

oπoι�ων	η	κεφαλη� 	εξε�χει	της	επιφα� νειας	της	στεφα� νης	(παρ.20	α� ρθρο	81	Ν.2696/99)

Άρθρο	3ο	-	Δικαιολογητικά	έκδοσης	άδειας	κυκλοφορίας	ζωήλατων	οχημάτων

Για	την	ε�κδοση	α� δειας	κυκλοφορι�ας	ζωη� λατων	οχημα� των	υποβα� λλονται	τα	ακο� λουθα	δικαιολογητικα� :
α)	Αι�τηση	του	κυρι�ου	η� 	κατο�χου	του	οχη� ματος.

β) 	Ετη� σιο 	παρα� βολο 	ετησι�ως 	υπε�ρ 	Δη� μου 	Θε�ρμης 	ο�πως 	κα� θε 	φορα� 	ορι�ζεται 	με 	απο�φαση	του 	αρμοδι�ου
οργα� νου.

γ)	Δυ� ο	(2)	φωτογραφι�ες	του	αιτου� ντα
δ)	Πιστοποιητικο� 	γε�ννησης

ε)	Υπευ� θυνη	δη� λωση	του	Ν.	1599/1986,	ο�πως	ισχυ� ει,	με	την	οποι�α	να	δηλω� νεται	ο� τι:

• το	ζωη� λατο	ο�χημα	φε�ρει	πινακι�δες	αριθμου� 	κυκλοφορι�ας,	οι	οποι�ες	χορηγη� θηκαν	νο� μιμα.	(δηλ.	με

βα� ση	την	υπ’	αριθ.	33774/02.06.2009	(ΦΕΚ	1218/22.06.2009	τευ�χος	Β’)	απο�φαση	του	ΥΠ.ΕΣ.)

• ο	αιτω� ν	ε�χει	την	ικανο� τητα	και	γνω� ση	να	ηνιοχει�,

• ο	αιτω� ν	γνωρι�ζει	τις	διατα� ξεις	περι�	κυκλοφορι�ας	οχημα� των	στους	δρο� μους

• εφ'	ο� σον	ει�ναι	κα� τοχος	του	ζω� ου,	ει�ναι	υποχρεωμε�νος	να	τηρει� 	τις	διατα� ξεις	για	την	υγιεινη� 	του

ζω� ου 	 (Σε 	 περι�πτωση 	 που 	 κα� τοχος 	 του 	 ζω� ου 	 ει�ναι 	 προ� σωπο 	 διαφορετικο� 	 απο� 	 τον 	 αιτου� ντα,
υποβα� λλεται	υπευ� θυνη	δη� λωση	του	Ν.	1599/1986,	ο� πως	ισχυ� ει,	απο� 	τον	κα� τοχο	του	ζω� ου	περι�	της

κατοχη� ς	και	υγιεινη� ς	του	ζω� ου)

• η	επιβατικη� 	α� μαξα	πληροι�	τους	ο� ρους	αφαλου� ς	επιβι�βασης	και	διακι�νησης	επιβατω� ν.

στ)	βεβαι�ωση	ιατρου� 	ο� τι	ο	αιτω� ν	ε�χει	ικανο� τητα	να	ηνιοχει�.	(α� ρθρο	2	απο�φασης	14119/22.04.2002	(ΦΕΚ

535/30.04.2002	τευ� χος	Β’)	ΥΠΕΣ__Α
ζ)	Άδεια	οδη� γησης	ζωη� λατου	οχη� ματος

η)	Έναρξη	δραστηριο� τητας	απο� 	την	Δ.Ο.Υ.	
θ)	Δημοτικη� 	ενημερο� τητα



ι)		Ασφαλιστη� ριο	συμβο� λαιο
κ)	Βιβλια� ριο	υγει�ας

Άρθρο	4ο	-	Μητρώο	αδειών

Ο	Δη� μος	τηρει� 	βιβλι�ο	μητρω� ου	των	κατεχο� ντων	α� δειας	κυκλοφορι�ας	ζωη� λατων	οχημα� των,	κατ'	αυξα� νοντα

αριθμο� .

Άρθρο	5ο	-	Μεταβίβαση	αδειών	κυκλοφορίας	ζωήλατων	οχημάτων

Σε	περι�πτωση	μεταβι�βασης	ζωη� λατου	οχη� ματος	τα	κατα� 	το	νο� μο	αρμο� δια	ο� ργανα,	τα	οποι�α	και	συμπρα� ττουν
στην	πρα� ξη	μεταβι�βασης	αυτου� 	συμπληρω� νουν	στην	α� δεια	κυκλοφορι�ας	του	μεταβιβασθε�ντος	ζωη� λατου

οχη� ματος	την	παρακα� τω	ε�νδειξη:

ΑΚΥΡΗ
Μεταβιβάστηκε	την	....................	στον	............................	κάτοικο	...............
οδός	.....................................................................................	αριθμ.	........................

Ο	νέος	κάτοχος	σε	ένα	μήνα	από	σήμερα,	είναι	υποχρεωμένος	να	εφοδιαστεί	με	νέα	άδεια.
(ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

Ο	Δη� μος 	Θε�ρμης 	 τηρει� 	 βιβλι�ο 	 μητρω� ου 	 των 	κατεχο� ντων 	την 	ως 	 α� νω 	α� δεια, 	 κατ' 	αυξα� νοντα 	 αριθμο� . 	Η
ανωτε�ρω	α� δεια 	κυκλοφορι�ας 	 ζωη� λατου 	που	μεταβιβα� στηκε 	συνολικα� 	η� 	 εν 	με�ρει 	με 	πρα� ξη 	του 	κατο�χου

αυτου� ,	ακυρω� νεται,	μετα� 	απο� 	ε�να	μη� να	απο� 	την	ημερομηνι�α	μεταβιβα� σεως.	Οι	διατα� ξεις	της	προηγου� μενης
παραγρα� φου	ε�χουν	εφαρμογη� 	και	για	ο� σους	αποκτου� ν	δικαι�ωμα	επι�	ζωηλα� του	οχη� ματος	αιτι�α	κληρονομια� ς

αιτι�α	θανα� του	η� 	λο�γω	δωρεα� ς.	(άρθρο	2	απόφασης	14119/22.04.2002	(ΦΕΚ	535/30.04.2002	τεύχος	Β’)
ΥΠΕΣΔΔΑ)

Άρθρο	6ο	-	Πινακίδες	Κυκλοφορίας	ζωήλατου	οχήματος

11. Οι 	 πινακι�δες 	 αριθμου� 	 κυκλοφορι�ας 	 των 	 ζωη� λατων 	 οχημα� των 	 κατασκευα� ζονται 	 απο� 	 φυ� λλα

αλουμινι�ου 	πα� χους	1,5	χιλιοστω� ν 	και 	ε�χουν	διαστα� σεις 	150	x 	90	χιλιοστα� . 	Τα	φυ� λλα	αλουμινι�ου
πρε�πει 	να	ε�χουν	υποστει� 	 επιμελη� 	 επεξεργασι�α 	και 	να 	ε�χουν	σκληρη� 	και 	λει�α 	επιφα� νεια, 	ω� στε 	οι

εκτυπου� μενες	επι�	των	πινακι�δων	ενδει�ξεις	να	διατηρου� νται	αναλλοι�ωτες.
12. Οι	πινακι�δες	φε�ρουν	αντανακλαστικη� 	επιφα� νεια.	Το	αντανακλαστικο� 	υλικο� 	που	θα	χρησιμοποιει�ται,

πρε�πει	να	εφαρμο� ζεται	κατα� 	τε�τοιο	τρο� πο	ω� στε	να	δι�νει	συνεχη� 	την	αντανακλαστικη� 	επιφα� νεια	απο�
οποιαδη� ποτε 	 γωνι�α 	 παρατηρη� σεως, 	 αποτελει�ται 	 δε 	 απο� 	 μικροσκοπικου� ς 	 σφαιρικου� ς 	 φακου� ς

ενσωματωμε�νους	με�σα	σε	πλαστικο� 	φυ� λλο	που	πρε�πει 	να	προσφυ� εται	τελει�ως 	πα� νω	στο	φορε�α,
συ� μφωνα	με	ο� λες	τις	απαιτη� σεις	της	τεχνολογι�ας.

13. Η	γραμμη� 	 κοπη� ς 	περιγρα� μματος 	πρε�πει, 	 να 	προστατευ� εται 	με 	κατα� λληλο 	διαφανε�ς 	βερνι�κι 	η� 	 με
στεγανοποιητικα� 	 α� κρα. 	 Το 	 αντανακλαστικο� 	 υλικο� 	 πρε�πει 	 να 	 ε�χει 	 εξωτερικη� 	 επιφα� νεια 	 τελει�ως

επι�πεδη, 	 για 	 να 	 περιορι�ζεται 	 στο 	 ελα� χιστο 	 η 	 συσσω� ρευση 	 σκο� νης 	 και 	 ακαθαρσιω� ν. 	 Το
αντανακλαστικο� 	υλικο� 	που	επικολλα� ται 	στο	φορε�α 	 (πινακι�δα	απο� 	φυ� λλο	αλουμινι�ου), 	πρε�πει 	να

ει�ναι 	αρκετα� 	 ελαστικο� , 	ω� στε 	να 	μη 	κα� νει 	ρωγμε�ς 	στην	φα� ση 	της 	διαμο� ρφωσης 	των	ανα� γλυφων
γραμμα� των	και	αριθμω� ν.

14. Οι 	 πινακι�δες 	 φε�ρουν 	 οριζο� ντια 	 νευ� ρωση 	 η� 	 γραμμη� 	 πλα� τους 	 5 	 χιλιοστω� ν 	 και 	 βα� θους 	 (εφο� σον
προ� κειται 	 περι� 	 νευρω� σεως) 	 1 	 χιλιοστου� , 	 η 	 οποι�α 	 χωρι�ζει 	 την 	 πινακι�δα 	 σε 	 δυ� ο 	 τμη� ματα 	 ως

ακολου� θως: 	Το 	α� νω 	τμη� μα 	των 	πινακι�δων 	θα 	ε�χει 	πλα� τος 	40 	χιλιοστω� ν 	και 	το 	κα� τω 	τμη� μα 	50
χιλιοστω� ν.	Στο	α� νω	τμη� μα	των	πινακι�δων	αναγρα� φονται	με	κεφαλαι�α	το	γρα� μμα	«Δ»	(για	Δη� μους)

και	το	αρχικο� 	γρα� μμα	του	ονο� ματος	του	Δη� μου	που	χορηγει�	την	α� δεια	και	στο	κα� τω	τμη� μα	αυτω� ν	ο
αριθμο� ς	κυκλοφορι�ας.

Ο	συνδυασμο� ς	των	αρχικω� ν	γραμμα� των	του	ονο� ματος	του	Δη� μου	η� 	της	κοινο� τητας	και	ο	αριθμο� ς
γρα� φονται 	 με 	 μαυ� ρο 	 χρω� μα, 	 ε�χουν 	 δε 	 τις 	 εξη� ς 	 διαστα� σεις: 	 (α) 	 Διαστα� σεις 	 αρχικου� 	 γρα� μματος

ονο� ματος	δη� μου	η� 	κοινο� τητας:	υ�ψος	30	χιλιοστα� ,	πλα� τος	20	χιλιοστα� ,	πα� χος	γραφη� ς	7	χιλιοστα� .	(β)
Διαστα� σεις	αριθμω� ν:	υ�ψος	40	χιλιοστα� ,	πλα� τος	30	χιλιοστα� ,	πα� χος	γραφη� ς	5	χιλιοστα� .

15. Η	αρι�θμηση	των	πινακι�δων	αριθμου� 	κυκλοφορι�ας	ζωη� λατων	οχημα� των	γι�νεται 	με	αναγραφη� 	των
γραμμα� των	ο� πως	ορι�ζεται	στο	προηγου� μενο	α� ρθρο	και	του	αυ� ξοντα	αριθμου� 	της	α� δειας	κυκλοφορι�ας



στο	μητρω� ο	αδειω� ν	κυκλοφορι�ας	ζωη� λατων	οχημα� των	του	Δη� μου	Θε�ρμης.
16. Κα� θε	ζωη� λατο	ο�χημα	φε�ρει	μια	πινακι�δα	αριθμου� 	κυκλοφορι�ας	στερεα� 	προσαρμοσμε�νη	σ’	αυτο� .	Η

πινακι�δα 	τοποθετει�ται 	οριζο� ντια	στο	α� νω	με�ρος 	του	οπι�σθιου	α� κρου	της 	αριστερη� ς 	πλευρα� ς 	του
οχη� ματος.

17. Οι	ανοιγο� μενες	για	στη� ριξη	των	πινακι�δων	οπε�ς	δεν	πρε�πει	να	προκαλου� ν	αλλοι�ωση	των	ενδει�ξεων
που	αναγρα� φονται	επα� νω	σ’	αυτε�ς.

18. Η	προμη� θεια	των	πινακι�δων	αριθμου� 	κυκλοφορι�ας	των	ζωηλα� των	οχημα� των	η� 	η	αντικατα� σταση	τους
σε	περι�πτωση	απω� λειας,	κλοπη� ς,	καταστροφη� ς,	φθορα� ς	η� 	προσαρμογη� ς	στις	διατα� ξεις	της	παρου� σας,

γι�νεται	με	με�ριμνα	των	ενδιαφερο� μενων.
19. Ο	Δη� μος	Θε�ρμης	με	την	κατα� θεση	των	δικαιολογητικω� ν	εκδο� σεως	αδει�ας	κυκλοφορι�ας	του	οχη� ματος

χορηγει�	στον	ενδιαφερόμενο	ενυπόγραφο	και	σφραγισμένο	σημείωμα	στο	οποι�ο	αναγρα� φεται	ο
αριθμο� ς	κυκλοφορι�ας	για	την	αναγραφη� 	αυτου� 	επι�	της	πινακι�δας.	

20. Ανα� μειξη	των	Δημοτικω� ν	υπηρεσιω� ν	σε	θε�ματα	προμη� θειας	η� 	κατασκευη� ς	πινακι�δων	απαγορευ� εται.

Άρθρο	7ο	-	Χώροι	στάθμευσης	(Αφετηρίες)	–	Τουριστικές	διαδρομές

Λαμβα� νοντας 	υπο�ψη 	 τις 	 γνωμοδοτικε�ς 	 αποφα� σεις 	 των 	 δημοτικω� ν 	 και 	 τοπικω� ν 	 κοινοτη� των 	 του 	 Δη� μου
Θε�ρμης	ισχυ� ουν	τα	εξη� ς:

Δημοτική	κοινότητα/τοπική	κοινότητα
Δημοτικη� 	Κοινο� τητα	Θε�ρμης	
(βλ.	αρ.	απο�φασης	60/2017)

Δεν	επιτρέπεται	η	ανα� πτυξη	
επαγγελματικη� ς	δραστηριο� τητας	

κυκλοφορι�ας	ζωη� λατων	οχημα� των	
καθω� ς	η	κυκλοφοριακη� 	κι�νηση	ει�ναι	

η� δη	αρκετα� 	επιβαρυμε�νη

Δημοτικη� 	Κοινο� τητα	Ταγαρα� δων
	(βλ.	αρ.	απο�φασης	02/2018)

• Χορηγου� νται	δυο	(2)	α� δειες	
κυκλοφορι�ας	ζωη� λατων	οχημα� των

• Ως	χω� ρος	στα� θμευσης	των	
ζωη� λατων	οχημα� των	ορι�ζεται	ο	

χω� ρος	δι�πλα	στον	Ιερο� 	Ναο� 	Τιμι�ου	
Προδρο�μου	επι�	της	οδου� 	

Καραϊσκα� κη.

• Ως	τουριστικε�ς	διαδρομε�ς	ορι�ζονται

οι	διαδρομε�ς	προς	το	συνεδριακο� 	
Polis	και	προς	την	Νερου� πολη.

Δημοτικη� 	Κοινο� τητα	Νε�ου	Ρυσι�ου	

(βλ.	αρ.	απο�φασης	3/2018)
• Χορηγει�ται	μια	(1)	α� δεια	

κυκλοφορι�ας	ζωη� λατου	οχη� ματος

• Ως	χω� ρος	στα� θμευσης	ορι�ζεται	ο	

χω� ρος	μπροστα� 	στο	κατα� στημα	της
Δημοτικη� ς		Κοινο� τητας	Ρυσι�ου	με	

διαδρομε�ς	προς	την	διασταυ� ρωση	
Θεσσαλονι�κης-Ν.	Ρυσι�ου	και	προς	

το	Κε�ντρο	Πολιτισμου� 		Ν.	Ρυσι�ου

Δημοτικη� 	Κοινο� τητα	Νε�ας	Ραιδεστου� 	
(βλ.	αρ.	απο�φασης	2/2018)

• Χορηγου� νται	δυο	(2)	α� δειες	
κυκλοφορι�ας	ζωη� λατων	οχημα� των

• Ως	χω� ρος	στα� θμευσης	(Αφετηρι�α)	
των	ζωη� λατων	οχημα� των,	ορι�ζεται	

το	τε�λος	της		οδου� 	Κολοκοτρω� νη	
αριστερα� ,	στο	εκκλησα� κι	της	Αγ.	

Αναστασι�ας.

• Ως	τουριστικε�ς	διαδρομε�ς,	

ορι�ζονται	οι		διαδρομε�ς	προς	
ποδηλατοδρο� μο,	οικισμο� 	Φιλοθε�ης	



ε�ως	το	εκκλησα� κι	του	Αγι�ου	
Κωνσταντι�νου	και	Ελε�νης	και	

επιστροφη� 	στην	αφετηρι�α.

Δημοτικη� 	Κοινο� τητα	Τριλο�φου	
(βλ.	αρ.	απο�φασης	3/2018)

• Χορηγου� νται	τρεις	(3)	α� δειες	
κυκλοφορι�ας	ζωη� λατων	οχημα� των	

• Ως	χω� ρος	στα� θμευσης	(αφετηρι�α)	
ορι�ζεται	η		συμβολη� 	των	οδω� ν	

Περικλε�ους	&	Γαλη� νης	και	ως	
τουριστικε�ς	διαδρομε�ς:	ο� λο	το	

οδικο� 	δι�κτυο	της	Κοινο� τητας	
Τριλο�φου	εκτο� ς	της	Ε.Ο.	29.

Δημοτικη� 	Κοινο� τητα	Πλαγιαρι�ου	

(βλ.	αρ.	Απο�φασης	3/2018)
• Χορηγου� νται	τρεις	(3)	α� δειες	

ζωη� λατων	οχημα� των.

• Ως	χω� ρο	στα� θμευσης	και	αφετηρι�α	

ζωη� λατων	οχημα� των,		ορι�ζεται	το	

κοινο�χρηστο								οικο�πεδο	βορει�ως	

του	γηπε�δου	ποδοσφαι�ρου	με	

προτεινο� μενη	διαδρομη� ,	να	ξεκινα� ει

απο� 	την	αφετηρι�α	(κοινο�χρηστο	

οικο� πεδο	βορει�ως		του	γηπε�δου	

ποδοσφαι�ρου),	κατευθυνο� μενα	

προς	την	Αν.	Θρα� κης,	στη	συνε�χεια	

δεξια� 	στροφη� 	προς	Μαραθω� νος,	

ε�πειτα	αριστερα� 	στην	Κοραη� ,	στη	

συνε�χεια	να	συναντα� 	την	

Περικλε�ους,	και	τε�λος	δεξια� 	απο� 	

τον	αγροτικο� 	δρο� μο	προς	πηγα� δι,	

να	φτα� νει	στο	δασα� κι	(του� μπα	

Πλαγιαρι�ου).

Δημοτικη� 	Κοινο� τητα	Καρδι�ας	

(βλ.	αρ.	απο�φασης	3/2018)
• 	Χορηγου� νται	τρεις	(3)	α� δειες	

κυκλοφορι�ας	ζωη� λατων	οχημα� των

• Ως	αφετηρι�α	ορι�ζεται	ο	χω� ρος	της	

ΔΕΥΑ	απο� 	την	ει�σοδο	της	Καρδι�ας,	
απο� 	το	χωριο� 	της	Ειρη� νης	με	

τουριστικε�ς	διαδρομε�ς:	ο� λο	το	
οδικο� 	δι�κτυο	της	Κοινο� τητας	

Καρδι�ας.

Τοπικη� 	Κοινο� τητα	Κα� τω	Σχολαρι�ου	
(βλ.		αρ.	απο�φασης	2/2018)

• Χορηγου� νται	δυο	(2)	α� δειες	
κυκλοφορι�ας	ζωη� λατων	οχημα� των	

• Ως	χω� ρος	στα� θμευσης	ορι�ζεται	η	
συμβολη� 	των	οδω� ν	Όχι	με	

Χαρα� λαμπου	Αποστολι�δη	με	
τουριστικε�ς	διαδρομε�ς:	ο� λο	το	οδικο� 	

δι�κτυο	της	Κοινο� τητας	Καρδι�ας.	

Δημοτικη� 	Κοινο� τητα	Βασιλικω� ν
(βλ.	αρ.	απο�φασης	3/2018)

• Χορηγου� νται	δυο	(2)	α� δειες	
κυκλοφορι�ας	ζωη� λατων	οχημα� των



•Ως	χω� ρος	στα� θμευσης	των	
ζωη� λατων	οχημα� των	ορι�ζεται	το	

πα� ρκινγκ	οχημα� των	στη	θε�ση	
“Βακου�φικο	Χα� νι”	εντο� ς	οικισμου� 	

Βασιλικω� ν	με	τουριστικε�ς	
διαδρομε�ς:	i)		τη	διαδρομη� 	προς		Ι.Ν.	

Αγ.	Κωνσταντι�νου	και	Ελε�νης-
ε�μπροσθεν	Δημοτικου� 	σχολει�ου	

Βασιλικω� ν-Θε�ση	Γιατρου� 	Βρυ� ση-
ιστορικο� 	κε�ντρο	Βασιλικω� ν		ii)	τη	

διαδρομη� 	προς	το	εξωκκλη�σι	Αϊ-
Για� ννη.

Δημοτικη� 	Κοινο� τητα	Αγι�ας	Παρασκευη� ς

(βλ.	αρ.	Απο�φασης	4/2018)
• Χορηγει�ται	μια	(1)	α� δεια	

κυκλοφορι�ας	ζωη� λατου	οχη� ματος	
ως	με�γιστο	αριθμο� 	χορηγου� μενων	

αδειω� ν.	

• Ως	χω� ρος	στα� θμευσης	(αφετηρι�α)	

ορι�ζεται	η	κεντρικη� 	πλατει�α	Αγι�ας	
Παρασκευη� ς	και	ως	τουριστικη� 	

διαδρομη� 	απο� 	την	πλατει�α	Αγι�ας	
Παρασκευη� ς’	ακολουθω� ντας	το	

δρο� μο	προς	την	θε�ση	‘Αγι�ασμα’,	
μετα� 	θα	γι�νεται	αναστροφη� 	στην	

θε�ση	‘Αγι�ασμα’	και	τερματισμο� ς	
στην	κεντρικη� 	πλατει�α	Αγι�ας	

Παρασκευη� ς.

Τοπικη� 	Κοινο� τητα	Περιστερα� ς	

(βλ.	απο�φαση	3/2018)
• Χορηγει�ται	μια	(1)	α� δεια	

κυκλοφορι�ας	ζωη� λατου	οχη� ματος.

• Ως	χω� ρο	στα� θμευσης	(αφετηρι�α)	

ορι�ζεται	ο	ανοιχτο� ς	χω� ρος	
στα� θμευσης	οχημα� των	μπροστα� 	

απο� 	τον	ξενω� να	‘Αφανο� ς’

• Τουριστικη� 	διαδρομη� 	που	θα	

ακολουθει�	το	ζωη� λατο	ο�χημα:	απο� 	
την	αφετηρι�α	‘Αφανο� ς’	εως	την	οδο� 	

Αγι�ου	Ανδρε�α,	μετα� 	θα	γι�νεται	
αναστροφη� 	στη	στα� ση	του	ΟΑΣΘ	

‘Σταυρο� ς’	και	τερματισμο� ς	στην	
εκκλησι�α	Οσι�ου	Ευθυμι�ου.

Τοπικη� 	Κοινο� τητα	Λιβαδι�ου

(βλ.	αρ.	πρωτ.	5390/2018)
• Χορηγει�ται		μια	(1)	α� δεια	

κυκλοφορι�ας	ζωη� λατου	οχη� ματος	
με	οριζο� μενο	χω� ρο	στα� θμευσης		

(αφετηρι�α)	την	κεντρικη� 	πλατει�α	
Λιβαδι�ου	

• Η	τουριστικη� 	διαδρομη� 	που	θα	
ακολουθει�	το	ζωη� λατο	ο�χημα	θα	

ει�ναι	απο� 	την	αφετηρι�α	‘κεντρικη� 	
πλατει�α	Λιβαδι�ου’	ακολουθω� ντας	

το	δρο� μο	προς	τη	θε�ση	‘Τηγανα� κι’,	
μετα� 	θα	γι�νεται	αναστροφη� 	στη	

θε�ση	‘Τσαϊρια-γη� πεδο’	και	
τερματισμο� ς	στη	κεντρικη� 	πλατει�α	



Λιβαδι�ου.

Τοπικη� 	Κοινο� τητα	Αγι�ου	Αντωνι�ου
	(βλ.	αριθμ.	απο�φασης	2/2018)

• Για	τον	οικισμο� 	Αγι�ου	Αντωνι�ου		 	

• Χορηγει�ται	μια	(1)	α� δεια	

κυκλοφορι�ας	ζωη� λατου	οχη� ματος	
με	αφετηρι�α	το	σημει�ο	στο	

δασυ� λλιο	του	Αγ.	Αντωνι�ου,	δι�πλα	
στο	καφε	ζαχαροπλαστει�ο	του	

γυναικει�ου	συνεταιρισμου�

• Ως	τουριστικη� 	διαδρομη� :	απο� 	το	

δασυ� λλιο	(αφετηρι�α),	προς	
κεντρικη� 	πλατει�α	(εκκλησι�α	

Γενε�θλιο	της	Θεοτο� κου-σχολει�ο),	
προς	κοινοτικο� 	κατα� στημα,	προς	

παρεκκλη�σι	Αγι�ου	Αντωνι�ου,	προς	
εξωκκλη�σι	Προφη� τη	Ηλι�α,	προς	

φρα� γμα,	προς	συνοικισμο� 	
Σαρακατσα� νων,	επιστροφη� 	στην	

αφετηρι�α.

• Για	τον	οικισμο� 	Μονοπη� γαδου	 	

Χορηγει�ται	μια	(1)	α� δεια	
κυκλοφορι�ας	ζωη� λατου	οχη� ματος	

με	αφετηρι�α,	τη	κεντρικη� 	πλατει�α

• Ως	τουριστικη� 	διαδρομη� :	απο� 	την	

κεντρικη� 	πλατει�α	(αφετηρι�α),	προς	
Μουσει�ο	Ποντιακου� 	Ελληνισμου� ,	

προς	εκκλησι�α	Μεταμορφω� σεως	
του	Σωτη� ρως,	κυκλικη� 	διαδρομη� 	

προς	ε�ξοδο	για	Κρη� νη,	επιστροφη� 	
στην	αφετηρι�α.

Τοπικη� 	Κοινο� τητα	Σουρωτη� ς	
(αρ.	απο�φασης	2/2018)

• Χορηγει�ται	μια	(1)	α� δεια	
κυκλοφορι�ας	ζωη� λατου	οχη� ματος	

με	αφετηρι�α	το	σημει�ο	‘ΩΡΕΣ’	στην	
ει�σοδο	απο� 	Βασιλικα�

• Ως	τουριστικη� 	διαδρομη� :	απο� 		
αφετηρι�α,	προς	αποθη� κες	ΚΥΔΕΠ	

και	αναστροφη� ,	προς	εκκλησι�α,	
προς	ε�ξοδο	για	Αγι�α	Παρασκευη� ,	

προς	Βοσκι�να	(στην	κεντρικη� 	οδο� 	
κα� τω	απο� 	το	Ι.Η	Ιωα� ννου	του	

Θεολο�γου-τα� φος	Αγι�ου	Παϊσι�ου)	
και	αναστροφη� ,	προς	γη� πεδο,	προς	

εργοστα� σιο	Σουρωτη� ς,	προς	
κεντρικη� 	πλατει�α,	επιστροφη� 	

αφετηρι�α.

Άρθρο	8ο	-	Δικαιούχοι	άδεια	κυκλοφορίας	ζωήλατου	οχήματος

Όταν	ο	με�γιστος	αριθμο� ς	των	αδειω� ν	κυκλοφορι�ας	ζωη� λατων	οχημα� των	που	ε�χει	καθορισθει� 	με	απο�φαση

της	Δημοτικη� ς	Κοινο� τητας	η� 	Τοπικη� ς	Κοινο� τητας	ει�ναι	μεγαλυ� τερος	απο� 	τον	αριθμο� 	των	παλαιω� ν	αδειω� ν
επιτρε�πεται 	 η 	 χορη� γηση 	 νε�ων 	 αδειω� ν 	 κατα� 	 προτεραιο� τητα 	 στους 	 αιτου� ντες 	 που 	 συγκεντρω� νουν 	 την

μεγαλυ� τερη	βαθμολογι�α	συ� μφωνα	με	τον	παρακα� τω	πι�νακα.



α/α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

1 Μο� νιμος/η	κα� τοικος	της	Δημοτικη� ς
η� 	τοπικη� ς	Κοινο� τητας	που	θα	

λειτουργει�	το	ζωη� λατο	ο�χημα

150 Βεβαι�ωση	μο� νιμης	
κατοικι�ας

2 Άνεργος/η 50 Κα� ρτα	ανεργι�ας	εν	ισχυ�
κατα� 	την	ημερομηνι�α	

της	αι�τησης	ε�κδοσης	
της	α� δειας

3 Πολυ� τεκνος/η 50 Πιστοποιητικο� 	
οικογενειακη� ς	

κατα� στασης

4 Τρι�τεκνος/η 50 Πιστοποιητικο� 	

οικογενειακη� ς	
κατα� στασης

Στην 	 περι�πτωση 	 ισοβαθμι�ας 	 θα 	 προηγει�ται 	 ο 	 οικονομικα� 	 ασθενε�στερος 	 συ� μφωνα 	 με 	 το 	 τελευται�ο
εκκαθαριστικο� 	σημει�ωμα	της	φορολογικη� ς	δη� λωσης

Άρθρο	9ο	-	Διάρκεια	ισχύος	άδειας	κυκλοφορίας

Η	ισχυ� ς	της	α� δειας	κυκλοφορι�ας	ζωη� λατου	οχη� ματος	ει�ναι	αορι�στου	χρο� νου	και	θεωρει�ται	απο� 	τις	αρμο� διες

υπηρεσι�ες 	του	Δη�μου	Θε�ρμης	ανα� 	ε�τος	αφου� 	κατατεθει� 	απο� 	τον	κα� τοχο	της	το	οριζο� μενο	παρα� βολο	και
βεβαι�ωση	δημοτικής	ενημερότητας.	Το	ποσο� 	θα	καταβα� λλεται	ετη� σια	με	μετρητα� 	στο	Ταμει�ο	του	Δη� μου.

Άρθρο	10ο	-	Υποχρεώσεις	κατόχου	άδειας	ζωήλατου	οχήματος

6. Ο	κα� τοχος	α� δειας	κυκλοφορι�ας	ζωη� λατου	οχη� ματος	υποχρεου� ται	να	τηρει�	τους	παρακα� τω	ο� ρους,

η	παρα� βαση	των	οποι�ων	συνεπα� γεται,	εκτο� ς	των	α� λλων,	και	την	ανα� κληση	της	α� δειας:
7. Να	συμμορφω� νεται	προς	τις	εκα� στοτε	ισχυ� ουσες	Υγειονομικε�ς	–	Δημοτικε�ς	–	Αστυνομικε�ς	και

λοιπε�ς 	 διατα� ξεις 	 σχετικε�ς 	 με 	 την 	 κατα� σταση 	 και 	 την 	 κυκλοφορι�α 	 του 	 οχη� ματος 	 καθω� ς 	 και
σχετικα� 	με	την	υγιεινη� 	του	ζω� ου.

8. Να	επιστρε�ψει	την	α� δεια	εφο� σον,	για	οποιονδη� ποτε	λο�γο	δεν	ει�ναι	πλε�ον	σε	θε�ση	να	ηνιοχει� 	με
ασφα� λεια.

9. Να	μεριμνα� 	για	την	προμη� θεια	και	τη	καλη� 	κατα� σταση	των	πινακι�δων	αριθμου� 	κυκλοφορι�ας.
10. Να	φροντι�ζει	για	την	καθαριο� τητα	των	σα� κων	κοπρα� νων	που	φε�ρει	απαραιτη� τως	το	ζωη� λατο

ο�χημα,	προς	αποφυγη� 	δυσοσμι�ας.

Άρθρο	11ο	-	Κυρώσεις	–	πρόστιμα

H 	 α� δεια 	 και 	 οι 	 πινακι�δες 	 αριθμου� 	 κυκλοφορι�ας 	 αφαιρου� νται, 	 εκτο� ς 	 των 	 περιπτω� σεων 	 οι 	 οποι�ες
προβλε�πονται	απο� 	τις	ισχυ� ουσες	διατα� ξεις	και:	α)	Όταν	δεν	υπα� ρχουν	πλε�ον	οι	προϋποθε�σεις	με	τις	οπαι�ες

χορηγη� θηκαν, 	 β) 	Όταν 	δεν 	συντρε�χουν 	οι 	 ο� ροι 	για 	 την 	ασφαλη� 	 κυκλοφορι�α 	 του 	οχη� ματος. 	 (άρθρο	92
Ν.2696/99).

Kατα� 	 την 	 αλλαγη� 	 κατο�χου 	 οδικου� 	 οχη� ματος, 	 ως 	 και 	 κατα� 	 τη 	 μεταβολη� 	 των 	 αναγραφο� μενων 	 κυ� ριων
χαρακτηριστικω� ν 	 στοιχει�ων 	στην 	 α� δεια 	 κυκλοφορι�ας, 	 ο� ταν 	 αυτα� 	 επιτρε�πονται, 	 απαιτει�ται 	 ε�κδοση 	 νε�ας

α� δειας,	μετα� 	απο� 	εξακρι�βωση	των	νε�ων	στοιχει�ων,	απο� 	τις	αρμο� διες	κατα� 	περι�πτωση,	για	την	ε�κδοση	των
αδειω� ν	κυκλοφορι�ας,	υπηρεσι�ες.

Αυτο� ς	που	θε�τει	σε	κυκλοφορι�α,	καθω� ς	και	αυτο� ς	που	οδηγει�	ζωη� λατο	ο�χημα,	που	δεν	ει�ναι	εφοδιασμε�νο	με
συ� στημα 	 τροχοπε�δησης 	 που 	 λειτουργει� 	 συ� μφωνα 	 με 	 τα 	 οριζο� μενα, 	 τιμωρει�ται 	 με 	 διοικητικο� 	 προ�στιμο

συ� μφωνα	με	τις	κει�μενες	διατα� ξεις.
Αυτο� ς 	 που 	 θε�τει 	 σε 	 κυκλοφορι�α, 	 καθω� ς 	 και 	 αυτο� ς 	 που 	 οδηγει� 	 ζωη� λατο 	 ο�χημα, 	 το 	 οποι�ο 	 δεν 	 ει�ναι

εφοδιασμε�νο	με	τα	προβλεπο� μενα	φω� τα	και	αντανακλαστικα� 	στοιχει�α,	που	να	λειτουργου� ν	συ� μφωνα	με	τις
διατα� ξεις	του	νο� μου	τιμωρει�ται	με	διοικητικο� 	προ�στιμο	συ� μφωνα	με	τις	κει�μενες	διατα� ξεις.	

Αυτο� ς	που	θε�τει	σε	κυκλοφορι�α	ζωη� λατο	ο�χημα		που	δεν	ει�ναι	εφοδιασμε�νο	με	κανονικε�ς	πινακι�δες	αριθμου�

κυκλοφορι�ας,	τιμωρει�ται	με	διοικητικο� 	προ� στιμο	συ� μφωνα	με	τις	κει�μενες	διατα� ξεις 	 .	 Επι�σης 	τιμωρει�ται



συ� μφωνα	με	τις	κει�μενες	διατα� ξεις	και	αυτο� ς	που	οδηγει� 	ζωη� λατο	ο�χημα	του	οποι�ου	οι	πινακι�δες	δεν	ει�ναι,
για	οποιοδη� ποτε	λο�γο,	ευκρινω� ς	ορατε�ς		η� 	τοποθετει�	επ’	αυτω� ν	μη	αντανακλαστικο� 	υλικο� .	(	παρ.4		α� ρθρο	90

Ν.2696/99)
Στην	περι�πτωση	μη	τη� ρησης	των	υποχρεω� σεων	του	κατο�χου	της	α� δειας	κυκλοφορι�ας	ζωη� λατου	οχη� ματος

που	αναφε�ρονται	στο	α� ρθρο	10	της	παρου� σης	κανονιστικη� ς	επιβα� λλεται	προ� στιμο,	ο� ταν	διαπιστωθου� ν	τρεις
(3)	παραβα� σεις	στο	ι�διο	ε�τος	ανακαλει�ται	η	α� δεια	κυκλοφορι�ας	για	ε�να	ε�τος.

Άρθρο	12ο	-	Χορήγηση	άδειας

Η	χορη� γηση	των	αδειω� ν	θα	γι�νεται	μετα� 	απο� 	σχετικη� 	απο�φαση	του	Δημοτικου� 	Συμβουλι�ου	κατο� πιν	ειση� γηση

της	αρμο� διας	υπηρεσι�ας	που	ασχολει�ται	με	τη	ρυ� θμιση	των	εμπορικω� ν	δραστηριοτη� των	του	Δη�μου	Θε�ρμης.

Άρθρο	13ο	–	Ισχύς	κανονισμός

Ο	παρω� ν	κανονισμο� ς	ισχυ� ει	με�χρι	την	τροποποι�ηση	του.

Η	απο�φαση	αυτη� 	πη� ρε	α/α:	20/2018

Αφου� 	συντα� χθηκε	το	παραπα� νω	πρακτικο� 	υπογρα� φεται	ως	κατωτε�ρω
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