
 

 

            
 
 

 
    Ζάκυνθος:  16-06-2016                     

    Αρ. Πρωτ.:  18028 
 

 

                                                                             

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

χορήγησης τριών (3) αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων 
οχημάτων 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 14119/22.04.2002 (ΦΕΚ 535/30.04.2002 τεύχος Β') 

απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ «Διαδικασία χορήγησης Αδειας Κυκλοφορίας Ζωήλατων Οχημάτων»  

2. Τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-99 τεύχος Α') Κύρωση Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας » 

3.  Το στοιχείο 20 της παρ.ΙΙ του άρθρου 75 του Ν.3463/06  

4. Την υπ’ αριθμ. 194/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Κανονιστική απόφαση Δήμου 

Ζακύνθου για τη λειτουργία ζωήλατων οχημάτων στο Δήμο Ζακύνθου», όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 289/2012 και 310/2013 αποφάσεις του Δ.Σ. 

5. Την υπ’ αριθμ. 1/2016 απόφαση της Τ.Κ. Βασιλικού, καθώς και την υπ’ αριθμ. 30/2015 

απόφαση της Δ.Κ. Παντοκράτορα 

6. Την υπ’ αριθμ.  207/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 

προκήρυξη διάθεσης αδειών ζωήλατων οχημάτων 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Τη χορήγηση τριών (3) νέων αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων . 

Η κατανομή των θέσεων ανά Κοινότητα έχει ως εξής: 

- Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  μία  (1) άδεια,   

- Δ.Κ  ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ  δύο (2) άδειες (μία έμπροσθεν ξενοδοχείου MEDITERRANEAN 

και μία έμπροσθεν ξενοδοχείου ZANTE PARK)  

 

Δικαιούχοι 
Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους. 

 
Σειρά προτίμησης δικαιούχων 
 Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τις διατιθέμενες 

άδειες η χορήγηση των αδειών θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας στους αιτούντες που 

συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία σύμφωνα με των κάτωθι πίνακα 

 

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

1 

Μόνιμος κάτοικος της Δημοτικής 

Ενότητας που θα λειτουργεί το 

ζωήλατο όχημα 

150 
Βεβαίωση μόνιμης 

κατοικίας 

 

Μόνιμος κάτοικος Δημοτικής Ενότητας 

εκτός της Δημοτικής Ενότητας που θα 

λειτουργεί το ζωήλατο όχημα 

50 
Βεβαίωση μόνιμης 

κατοικίας 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                                          
ΔΗΜΟΣ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 
 



2 Άνεργος 50 

Κάρτα ανεργίας σε 

ισχύ κατά την 

ημερομηνία της 

αίτησης έκδοσης της 

άδειας 

3 Πολύτεκνος 50 

Πιστοποιητικό 

Οικογενειακής 

κατάστασης 

4 Τρίτεκνος 50 

Πιστοποιητικό 

Οικογενειακής 

κατάσταση 

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προηγείται ο οικονομικά ασθενέστερος σύμφωνα με το 

τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ. 

 

Δικαιολογητικά κατάθεσης με την αίτηση 
Για τη έκδοση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει 

στο Τμήμα Αδειών Καταστημάτων στο Βανάτο : 

1) Αίτηση του κυρίου ή κατόχου του οχήματος  

2) Πιστοποιητικό γέννησης  

3) Άδεια οδήγησης ζωήλατου οχήματος 

4) Δημοτική Ενημερότητα  

5) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (για την περίπτωση κατάθεσης περισσότερων αιτήσεων 

από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών) 

6) Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (για την περίπτωση κατάθεσης περισσότερων αιτήσεων από 

τον αριθμό των προς διάθεση αδειών) 

7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εφόσον είναι πολύτεκνος ή τρίτεκνος, για 

την περίπτωση κατάθεσης περισσότερων αιτήσεων από τον αριθμό των προς διάθεση 

αδειών) 

8) Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2014 (για την περίπτωση ισοβαθμίας) 

 

Δικαιολογητικά β΄φάσης. 
1) Παράβολο 150,00 €  

2) Δύο (2) φωτογραφίες του αιτούντα  

3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, με την οποία να δηλώνεται:  

α) ότι το ζωήλατο όχημα φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγήθηκαν 

νόμιμα.  

β) ο αιτών έχει την ικανότητα και γνώση να ηνιοχεί,  

γ) ο αιτών γνωρίζει τις διατάξεις περί κυκλοφορίας οχημάτων στους δρόμους  

δ) εφ' όσον είναι κάτοχος του ζώου, είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις διατάξεις για την 

υγιεινή του ζώου (σε περίπτωση που ο 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) 

ε) η επιβατική άμαξα πληροί τους όρους αφαλούς επιβίβασης και διακίνησης επιβατών.  

4) Έναρξη δραστηριότητας από τη Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου  

5) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο  

6) Βιβλιάριο υγείας 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 30-06-2016. 

  

Δημοσίευση προκήρυξης 
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζακύνθου, σε μία 

τοπική ημερήσια εφημερίδα καθώς και τον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Α.Α. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 
ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 



 


