Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:13/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:91/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 13 του
μήνα Μαίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, ήλθε σε έκτακτη
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.11891/9.5.2011
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2] Μεσσήνη Κερασούλα
3)Γαζής Αναστάσιος
4] Ζουριδάκης Ευτύχιος
5]Νικόλαος Πεντεσπίτης
6]Αικατερίνη Μακρή-Σάντα
7] Μαργέλης Γεώργιος
8)Mπραντζουκάκης Νικόλαος
9)Γαβρίλης Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.13-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό παραβόλου υπέρ του
Δήμου, για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος.
Εισηγητής: Ανδρέας Συκιώτης
-Υπάλληλος Δήμου
Ο Εισηγητής κος.Συκιώτης Ανδρέας πήρε το λόγο και ανέφερε στην
Επιτροπή τα εξής:
«Εχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του εδαφ. ζ, παραγρ. 1, άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης».
2.Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/Α΄/2006) Κ.Δ.Κ. άρθρα 75 και 93.
3.Την αριθμ. 14119/02 Υπουργ.
κυκλοφορίας Ζωήλατων Οχημάτων»

Απόφαση

«Διαδικασία

χορήγησης

άδειας

4.Τις δ/ξεις του αρθρ. 19 του 24-9/20-10-1958 Β. Δ/τος «Περί κωδικοποίησης εις
ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών δ/ξεων περί των προσόδων των Δήμων και
Κοινοτήτων».
5.Τις δ/ξεις του αρθρ. 17 του Ν. 1080/80 « Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
διατάξεων τινών περί των εσόδων των ΟΤΑ Νομοθεσίας και άλλων τινών
διατάξεων».
6.Τον Ο.Ε.Υ. Δήμου Λευκάδας (ΦΕΚ Τευχ. Β’, 1331/1999), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
7.Το γεγονός ότι, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, ως αρμόδιο να καθορίζει
τους φόρους, τα τέλη , τα δικαιώματα και τις εισφορές, δεν έχει προβεί στον
καθορισμό του ύψους του απαιτούμενου από το εδαφ. Β του άρθρ. 2 της αριθμ.
14119/02 Απόφ. Υπ. Εσωτερικών «Διαδικασία χορήγησης Άδειας Κυκλοφορίας
Ζωήλατων Οχημάτων» παραβόλου.
8.Την ανάγκη καθορισμού του ύψους του ποσού του παραβόλου που απαιτείται για
την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων , δεδομένου ότι στην Υπηρεσία
μας υποβλήθηκαν δύο ( 2 ) σχετικά αιτήματα.
Αναλυτικά δε σας ενημερώνουμε ως εξής:
ΓΕΝΙΚΑ
Στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ ανήκει και η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου
οχήματος στην περιφέρειά τους.( αρθρ. 75, κεφ. ΙΙ, περ. 20 Κ.Δ.Κ.)
Η διαδικασία χορήγησης της Άδειας Κυκλοφορίας Ζωήλατων Οχημάτων και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται στην Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 14119/22-4-2002
(ΦΕΚ 535/Β’/2002 ).
Για τη χορήγηση της Άδειας Κυκλοφορίας Ζωήλατων Οχημάτων τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:
1. αίτηση του κυρίου ή κατόχου του οχήματος με το ανάλογο χαρτόσημο και ένσημο
που καταβάλλεται υπέρ του Δήμου.
2. το παράβολο που αναλογεί για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του
ζωήλατου οχήματος
3. δύο φωτογραφίες του αιτούντος
4. πιστοποιητικό γέννησης
5.υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνεται:
α) ότι το ζωήλατο όχημα φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας που έχουν χορηγηθεί
νόμιμα ( οι διαστάσεις, οι προδιαγραφές κ.λπ. καθορίζονται σύμφωνα με τις δ/ξεις
της αριθμ. 33774/09 Υπ. Απόφασης, εκδοθείσας κατ’ εξουσιοδότηση των δ/ξεων των
αρθρ. 1 και 2 του Ν. 2696/99 ‘Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας»)-η αρμόδια Υπηρεσία
του Δήμου χορηγεί αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, εφόσον χορηγηθεί η άδεια
από το Δ.Σ.
β) ότι ο αιτών έχει την ικανότητα και γνώση να ηνιοχεί
γ) ότι ο αιτών γνωρίζει τις δ/ξεις περί κυκλοφορίας οχημάτων στους δρόμους

δ) εφόσον είναι κάτοχος του ζώου, είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις δ/ξεις για την
υγιεινή του ζώου-σε περίπτωση που κάτοχος του ζώου είναι πρόσωπο διαφορετικό
από τον αιτούντα , υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση από τον κάτοχο του ζώου περί
της κατοχής και υγιεινής του.
ε) η επιβατική άμαξα πληροί τους όρους της ασφαλούς επιβίβασης και διακίνησης
επιβατών
στ) βεβαίωση γιατρού ότι ο αιτών έχει ικανότητα να ηνιοχεί
Η έκδοση των αδειών γίνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.
Εκτός των άλλων δικαιολογητικών που προβλέπονται στην αριθμ. 14119/224-2002 ανωτέρω απόφαση , απαιτείται και η υποβολή του παραβόλου που
αναλογεί για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του ζωήλατου οχήματος.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ. 93 του Κ.Δ.Κ., αρμοδιότητα του Δημοτικού
Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής (εδαφ. ζ, παραγρ. 1,
άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ) είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα
και τις εισφορές.
Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος ¨Περί
κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των
προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων¨ ορίζεται ότι, σε όσους κάνουν χρήση
Δημοτικών ή Κοινοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών, ο Δήμος ή η Κοινότητα
δικαιούται να επιβάλει τέλη ή δικαιώματα που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού ή
Κοινοτικού Συμβουλίου.
Επίσης από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1080/80 «περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί των εσόδων των ΟΤΑ
Νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων» ορίζεται ότι τα τέλη αυτά πρέπει να
καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο Δήμος ή η
Κοινότητα για την συντήρηση ή βελτίωση των έργων και την λειτουργία της
αντίστοιχης υπηρεσίας.
[ Στο σημείο αυτό θέτουμε υπόψη σας , προς ενημέρωσή σας , τα παρακάτω
που αφορούν στη δημοσίευση κανονιστικών αποφάσεων των Δημοτικών
Συμβουλίων, σχετικών με επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών:
Με την Εγκύκλιο ΥΠΕΣ αριθ. 49/62650/23-11-2006 γίνονται δεκτά τα εξής
σχετικά με τη δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων
περί επιβολής φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών:
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958 ΦΕΚ
(Α'171) όπως τροποποιήθηκε με τα διαλαμβανόμενα στο στοιχ. β) της παρ. 1 του
άρθρου 8, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα της παρ. 2 του όρθρου 25 του ν.
3469/2006 (ΦΕΚ Α' 131), οι αποφάσεις των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων
περί επιβολής φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, εφ' όσον δεν ρυθμίζεται
διαφορετικά ο τρόπος δημοσίευσής τους δημοσιεύονται εντός πέντε ημερών από την
ημέρα που λαμβάνονται. Ειδικότερα, τοιχοκολλώνται σε ειδικό πίνακα του Δημοτικού
ή Κοινοτικού καταστήματος που είναι προορισμένος για τον σκοπό αυτό. Η
τοιχοκόλληση βεβαιώνεται με τη σύνταξη αποδεικτικού ενώπιον δύο μαρτύρων.
Περίληψη των πράξεων αυτών δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική
εφημερίδα, αν εκδίδεται, άλλως σε εφημερίδα που εκδίδεται στην ευρύτερη
νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή περιφέρεια και περιλαμβάνει τα κύρια και ουσιώδη
στοιχεία της κανονιστικής πράξης.
Από το συνδυασμό των προεκτεθέντων διατάξεων προκύπτει ότι η
δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών
συμβουλίων επί θεμάτων επιβολής (για την ταυτότητα του λόγου και επί θεμάτων
αναπροσαρμογής) συντελεστών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών διέπεται
αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958 όπως

ισχύει, οι οποίες ως ειδικές δεν καταργήθηκαν από τις μεταγενέστερες διατάξεις του
ΠΔ 410/95 (άρθρου 96 παρ. 6) (ήδη άρθρου 79 του Ν. 3463/06), με τις οποίες
ρυθμίζονται γενικώς τα σχετικά με τη δημοσίευση των λοιπών κανονιστικών
αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων (ΣτΕ 3273/2004).
Κατά την αληθή δε έννοια των διατάξεων του άρθρου 66 του Β.Δ. της
24.9/20-10-1958, όπως ισχύει, για να αποκτήσουν νόμιμη υπόσταση οι εν λόγω
κανονιστικές αποφάσεις απαιτείται δημοσίευση τους, συντελούμενη με την
τοιχοκόλληση ολόκληρου του κειμένου τους στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα
παρουσία δύο μαρτύρων, οι οποίοι συνυπογράφουν το αποδεικτικό δημοσιεύσεως.
Επιβάλλεται δηλαδή σωρευτικά ως συστατικός τύπος, με την τήρηση του οποίου
ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης των οριζόμενων από το ανωτέρω άρθρο
πράξεων, αφενός η κατά πλήρες κείμενο δημοσίευση τους και αφετέρου η παρουσία
δύο μαρτύρων κατά την ανάρτηση τους σε εμφανές σημείο της οικείας υπηρεσίας.
Με τη δημοσίευση τους οι διοικητικές αυτές πράξεις καθίστανται άμεσα προσιτές
στους πολίτες, με συνέπεια τη δημιουργία τεκμηρίου γνώσης τους και τη δυνατότητα
ελέγχου της νομιμότητας τους από το ΣτΕ και τα άλλα δικαστήρια.
Εξάλλου, η περαιτέρω προβλεπόμενη στη διάταξη του άρθρου 66 του ΒΔ της
24.9/20-10-1958, όπως ισχύει, δημοσίευση περιλήψεως των αποφάσεων των
δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες
εφημερίδες που εκδίδονται στον οικείο δήμο, αποβλέπει κατά τα νομολογηθέντα του
ΣτΕ απλώς στην περαιτέρω γνωστοποίηση των εν λόγω αποφάσεων στο κοινό και
συνεπώς εφόσον έχει γίνει νόμιμη, σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί, δημοσίευση, η
παράλειψη της τελευταίας αυτής διατυπώσεως δεν επηρεάζει το κύρος των
αποφάσεων αυτών (ΣτΕ 1715/2005, 856/2005, 535/2005, 393/2005).
Συναφώς, από τα παραπάνω παρέπεται ότι μετά την ως άνω δημοσίευση
των κανονιστικών αποφάσεων συνάγεται αμάχητο τεκμήριο γνώσεως του
περιεχομένου τους από τον ενδιαφερόμενο, συνεπώς από το χρονικό αυτό σημείο
και ειδικότερα από την επόμενη της δημοσιεύσεως τους αρχίζει η κατά το άρθρο 46
παρ. 1 του ΠΔ 18/1989 (ΦΕΚ Α'8) εξηκονθήμερη προθεσμία για την προσβολή τους
με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ, ανεξάρτητα από τα εάν οι αποφάσεις αυτές
έχουν περαιτέρω γνωστοποιηθεί μέσω του ημερήσιου ή εβδομαδιαίου τύπου και αν
η, δια του τύπου, δημοσίευση υπήρξε η προσήκουσα (ΣτΕ 14/2005).]
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:
Το ύψος του παραβόλου για την έκδοση της άδειας να ανέρχεται στο ποσό των
εκατόν πενήντα ( 150,00 ) ευρώ , το οποίο θα πληρωθεί στην ταμειακή υπηρεσία
του Δήμου».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στην Επιτροπή να εισηγηθεί στο Δ.Σ. το
ύψος του παραβόλου που αναφέρεται στη παραπάνω εισήγηση για την άδεια του
ζωήλατου οχήματος, δηλαδή 150,00€ εφάπαξ.
Κατόπιν κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
- τη παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα αποφασίζει
να εισηγηθεί στο Δ.Σ. το ύψος του παραβόλου υπέρ του Δήμου για την άδεια του
ζωήλατου οχήματος, να ανέρχεται στο ύψος των 150,00€ εφάπαξ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:91 /2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

