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   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
             ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 590 / 09-09-2020 
             ΑΡΙΘΜ. ΠΙΝΑΚΑ: 26 
 
Απόσπασµα από το πρακτικό της 19ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2020 του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ: Eγκρίνει οµόφωνα τη διάθεση ή ανανέωση κάρτας στάθµευσης µόνιµου 
κατοίκου Γ΄ Κοινότητας για  το έτος  2021 (Ζώνη Γ΄) 

 
Σήµερα στις 09 Σεπτεµβρίου 2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα 
από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του προς όλους τους Συµβούλους, που 
επιδόθηκε στις 04-09-2020 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ.5 του Ν. 4555/2018 και από το άρθρο 177 
παρ.1 περ. β του Ν. 4635/2019. 
Η συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε µε τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της 
δηµόσιας υγείας και σύµφωνα µε τις υπ' αρ. 18318/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ' αρ. 429/13-03-2020 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) και το άρθρο 1 του Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 
76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 
55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10).   
 
Από τα 49 µέλη ήταν: 
 

Παρόντες: 43 

 

1. Τσαβλής ∆ρόσος 
2. Αρχοντή Χριστίνα 
3. Αβαρλής Γεώργιος  
4. Αβραµίδου Ίνγκα (Άννα) 
5. Αγαθαγγελίδου Μαρία 
6. Αηδονά ∆έσποινα (Νέλλη) 
7. Αηδονόπουλος Χαράλαµπος  
8. Ακριτίδου ∆ήµητρα 
9. Αλεξίου - Στυλιάδη ∆ήµητρα 
10. Αρβανιτίδου Μαρία 
11. Βαρσάµη Ναταλία 
12. Βούγιας Σπυρίδων 
13. Γαζάκης Αντώνιος 
14. Γάκης Βασίλειος 
15. Γωγάκος Στέφανος 
16. ∆αγκλής ∆ηµήτριος 
17. ∆ηµητριάδης Σωκράτης 
18. Ζαριανόπουλος Σωτήριος 
19. Ζεϊµπέκης Νικόλαος 
20. Ιακώβου Κωνσταντίνος 

23. Καραγιάννη Μαρία 
24. Κοσµοπούλου Ιωάννα 
25. Κούπκας Μιχαήλ 
26. Κουράκης Αντρέας 
27. Κουριαννίδης Ιωάννης 
28. Κυριζίδης Εφραίµ (Μάκης) 
29. Κωνσταντινίδης Μιχαήλ 
30. Λεκάκης Πέτρος 
31. Λιακόπουλος Στυλιανός 
32. Μπαρµπουνάκης  Αθανάσιος-Αλέξανδρος 
33. Μωυσίδης Βασίλειος 
34. Νοτοπούλου Αικατερίνη 
35. Ορφανός Γεώργιος 
36. Πασχαλίδου Μαρία 
37. Πατέλης Θεόφιλος 
38. Ρακκάς Γεώργιος 
39. Σπανού Ιωάννα 
40. Τανιµανίδου Στεφανία 
41. Τζακόπουλος Αθανάσιος (Σάκης) 
42. Τρεµόπουλος Μιχαήλ 
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21. Καλαϊτζίδης Σταύρος 
22. Καλφακάκου Γλυκερία (Ρία) 
 

43. Χρυσίδου Ελένη (Έλλη) 
 

Απόντες: 4 

1. Αρβανίτης Ελευθέριος 
2. Θεοτοκάτος Ερωτόκριτος 

 

3. Κούδας Γεώργιος 
4. Νασιούλας Ιωάννης 

 

 

Τέθηκαν σε αργία: 2 
Σύµφωνα µε τις υπ’ αρ. 526/20-09-2019 και 528/20-09-2019 διαπιστωτικές πράξεις του 
Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
∆ιονύσιος Ψωµιάδης και Παναγιώτης Ψωµιάδης τέθηκαν σε αργία. Σε συνέχεια των 
ανωτέρω εφαρµόζονται οι διατάξεις του αρθ. 55 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του Ν. 4555/2018. 
 
Από τους 6 Προέδρους της ∆ηµοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και ∆ηµοτικής Ενότητας 
Τριανδρίας: 
 
Παρόντες: 5 
 

1. Βεϊζαδές Απόστολος (Α΄Κοινότητα Θεσσαλονίκης) 
2. Καλαϊτζίδου Ελισσάβετ (Γ΄ Κοινότητα Θεσσαλονίκης) 
3. Τερψίδου Κρυσταλία (∆΄ Κοινότητα Θεσσαλονίκης) 
4. Αθανασιάδου Ελισάβετ (Ε΄ Κοινότητα Θεσσαλονίκης) 
5. Αβραµίδης Στέφανος (Κοινότητα Τριανδρίας) 
 

 

Απόντες: 1 
 

1. Βαβούρας Κωνσταντίνος (Β΄ Κοινότητα Θεσσαλονίκης) 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην 
οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ. 6 
του Ν. 4555/2018. 

 

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του 
Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Αγνή Κόλια και από την 
υπάλληλο του ανωτέρω Τµήµατος κ. Ελισάβετ Τσακιλιώτου. 
Αριθµός θέµατος Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 19   
 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγήθηκε το υπ’ αρ. 19 θέµα Ηµερήσιας 
∆ιάταξης «Έγκριση διάθεσης ή ανανέωσης κάρτας στάθµευσης µόνιµου κατοίκου                                                                          
Γ΄ Κοινότητας για το έτος 2021 (Ζώνη Γ΄) », αναφερόµενος στην υπ’ αρ. 24/03-09-2020 
απόφαση της  Γ’ Κοινότητας, το σκεπτικό της οποίας έχει ως εξής: 
 
«Το Συµβούλιο της Γ΄ Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη: 
- την εφαρµογή και λειτουργία του νέου συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης στο ∆ήµο 
Θεσσαλονίκης, που ξεκίνησε να εφαρµόζεται το έτος 2018 (Α΄, Γ΄, και Ε΄ ∆ηµοτικές 
Κοινότητες), κατόπιν εκπόνησης ειδικής µελέτης, στηριζόµενης σε αυστηρά 
επιστηµονικά κριτήρια. Έχει ως σκοπό, τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, τη 
βελτίωση των συνθηκών στάθµευσης, τον περιορισµό της παράνοµης στάθµευσης στο 
κέντρο της πόλης και την ελεύθερη στάθµευση σε συγκεκριµένα οδικά τµήµατα. Λάβαµε 
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υπόψη µας τις προτάσεις, παρατηρήσεις και αιτήµατα των πολιτών προκειµένου να 
βελτιώσουµε τις παραµέτρους χορήγησης κάρτας µονίµου κατοίκου του κέντρου για το 
έτος 2020.   
- την υπ.αριθ.448/31-03-2014 Α.∆.Σ., σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η διεξαγωγή του 
διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού για τη µελέτη οργάνωσης ελεγχόµενης στάθµευσης σε 
περιοχές του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (βάσει της υπ.αριθ.1004/2013 Α.∆.Σ.) και την 
Εφαρµογή και Λειτουργία Συστήµατος Ελεγχόµενης Στάθµευσης σε ∆ηµοτικές 
Κοινότητες Α΄, Γ΄, Ε΄ (1894/2013 Α.∆.Σ.) 
- την υπ.αριθ.2076/15-12-2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορά την 
«Κατακύρωση αποτελέσµατος του διενεργηθέντος δηµόσιου διεθνούς µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου του έργου “Παροχή Υπηρεσιών για την 
εφαρµογή και λειτουργία συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης σε ∆ηµοτικές Κοινότητες 
(Α΄, Γ΄, & Ε΄) του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, π.δ. 34.871.850,00€ πλέον Φ.Π.Α., στην εταιρία 
INTRAKAT-INTRASOFT INTERNATIONAL S.A......» 
- την Επικύρωση της υπ.αριθ.2076/2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε το υπ.αριθ.33467/02-06-2016 έγγραφο της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.-Την υπ.αριθ.23855/13-03-2017 
Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και της Ένωσης Εταιρειών INTRAKAT-
INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. 
- την υπ.αριθ.1653/27-11-2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  µε την οποία 
εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ.αριθ.23855/13-03-2017 Υπογραφείσας Σύµβασης 
«Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρµογή και Λειτουργία Συστήµατος Ελεγχόµενης 
Στάθµευσης σε ∆ηµοτικές Κοινότητες (Α΄,Γ΄ και Ε΄) του ∆ήµου Θεσσαλονίκης» 
- την 52/29-10-2019 απόφαση Συµβουλίου της Γ΄ Κοινότητας περί έγκρισης διάθεσης ή 
ανανέωσης κάρτας στάθµευσης µονίµου κατοίκου έτους 2020 στα όρια της Γ΄ 
Κοινότητας. 
- την υπ.αριθ.1276/11-11-2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης 
διάθεσης ή ανανέωσης κάρτας στάθµευσης µονίµου κατοίκου έτους 2020 στα όρια της 
Κοινότητας του 3ου ∆ιαµερίσµατος Θεσσαλονίκης. 
- την υπ.αριθ.83000/30-11-2012 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας 
– Θράκης σχετικά µε την κατάρτιση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
(ΦΕΚ3360/Β/17-12-2012) όπως αυτός διορθώθηκε- συµπληρώθηκε µε την 
υπ.αριθ.4253/2013 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 
(ΦΕΚ190/τ. Β΄/2013) και ισχύει σήµερα. 
- το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Αρµοδιότητες – Άσκηση αρµοδιοτήτων ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» το οποίο συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 81, 83, 89 και 90 του Ν. 3852/2010 
και αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 82, 84,89 και 90 του Ν.4555/2018 
- το άρθ.5 «Ρυθµίσεις θεµάτων ΟΤΑ» του  Ν.4623/2019 «Ρυθµίσεις του Υπουργείου 
Εσωτερικών, διατάξεις για τη ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και 
άλλα επείγοντα ζητήµατα» 
-   την εγκύκλιο 88/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία κοινοτήτων» 
- την υπ. αριθ.13148/2019 Απόφαση ∆ηµάρχου «Εξουσιοδότηση δικαιώµατος  
υπογραφής στους Προέδρους των Συµβουλίων των Κοινοτήτων και της Κοινότητας 
Τριανδρίας».   
 
Οι σύµβουλοι τοποθετήθηκαν σχετικά µε το θέµα.  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά µε το θέµα. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

•••• την υπ’ αρ. 24/03-09-2020 Απόφαση της Γ’ Κοινότητας, µε το υπ’ αρ. πρ. 
250188/04-09-2020 διαβιβαστικό έγγραφο 

•••• το Υπηρεσιακό Σηµείωµα του Τµήµατος Υποστήριξης Συµβουλίου της Γ’ 
Κοινότητας στο οποίο αναφέρεται η ανάκληση της 22ης/12-08-2020 Απόφασης  
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•••• τον νέο Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 
3360/τ. Β΄/2012 και ΦΕΚ 190/τ. Β΄/2013) 

•••• τον κανονισµό λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

•••• το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Αρµοδιότητες – Άσκηση αρµοδιοτήτων ∆ήµων 
και Κοινοτήτων» το οποίο συµπληρώθηκε µε το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 
«Πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων» 

•••• το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 
4555/2018 και από το άρθρο 177 παρ.1 περ. β του Ν. 4635/2019 

•••• το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018 µε το οποίο 
τροποποιήθηκε η παρ. 6 του ανωτέρω άρθρου 

•••• το άρθρο 69 του Ν. 3852/2010 
 

 
προχώρησε σε ψηφοφορία. 
 
 
∆εν ήταν παρόντες κατά την ψήφιση του θέµατος οι ∆.Σ. κ.κ. Ι. Σπανού, Γ. 
Ορφανός, Αλ-Αθ. Μπαρµπουνάκης, Α. Νοτοπούλου. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε το θέµα και προχώρησε στην 
λήψη της παρακάτω απόφασης. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 Εγκρίνεται: 
1) Η διάθεση κάρτας στάθµευσης µονίµου κατοίκου έτους 2021 για την Γ’ Κοινότητα 
(Ζώνη Γ’) 
 

2) Η ανανέωση των καρτών στάθµευσης µόνιµου κατοίκου της Γ’ Κοινότητας (Ζώνη Γ’) 
για το έτος 2021, που έχουν επικαιροποιηθεί ή χορηγηθεί το έτος 2020. 
 

•  Στην Γ’ Κοινότητα (Ζώνη Γ’) χορηγείται δυνατότητα διάθεσης ή ανανέωσης κάρτας 
στάθµευσης για τους µόνιµους κατοίκους στο σύνολο των οδών της Κοινότητας (για 
τα όρια της Κοινότητας επισκεφθείτε το gis.thessaloniki.gr) 
 

• Χορηγείται µόνο µία κάρτα στάθµευσης µόνιµου κατοίκου ανά κύρια κατοικία, 
την οποία δικαιούνται οι κάτοχοι επιβατικών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.). Η άδεια 
κυκλοφορίας του οχήµατος και το δίπλωµα οδήγησης να αναγράφουν το όνοµα του 
ιδιοκτήτη ή µισθωτή της κύριας κατοικίας. 

 

Η κάρτα στάθµευσης µόνιµου κατοίκου ισχύει έως τη λήξη του 
ηµερολογιακού έτους για το οποίο έχει ισχύ 

 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΕΑΣ ΚΑΡΤΑΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 
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1. Ε1 τελευταίου έτους (εκτύπωση όλων των σελίδων µε σβησµένα τα οικονοµικά 

στοιχεία) µε το οποίο ταυτοποιείται η κύρια κατοικία αν είναι ιδιόκτητη ή αν είναι 

παραχωρηµένη 

2. Ε9 όπου δηλώνεται το ακίνητο κύριας κατοικίας όταν πρόκειται για ιδιόκτητο ή 

µισθωτήριο συµβόλαιο σε ισχύ αν πρόκειται για µισθωµένη κατοικία (εκτύπωση 

από την εφαρµογή TAXISnet) (Απόφαση Α.Α.∆.Ε.-Υπ.Αριθ. Α.1139 – ΦΕΚ2269/Β/13-

6-2020) 

3. Σε περίπτωση φιλοξενίας (µεταξύ γονέων και παιδιών και µεταξύ αδελφών) 

επιπρόσθετα προσκοµίζεται, µε το Ε1 του φιλοξενούµενου, το Ε1 και το Ε9 του 

       φιλοξενούντα, µε τα οποία αποδεικνύεται η ίδια κύρια κατοικία εντός των ορίων της 

αντίστοιχης Κοινότητας ή της καθορισµένης ζώνης για την οποία υποβάλλεται η 

αίτηση 

4. Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης του ακινήτου προσκοµίζεται το Ε1 του 

αιτούντος και επιπρόσθετα το Ε2 και το Ε9 του ιδιοκτήτη του ακινήτου που 

παραχωρεί το ακίνητο 

5. Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ (φωτοτυπία) 

6.  Άδεια κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. ( φωτοτυπία) 

7.  Άδεια οδήγησης σε ισχύ (ελληνικό, ευρωπαϊκού τύπου ή διεθνές σε φωτοτυπία) 

8. Τελευταίος λογαριασµός ηλεκτρικού ρεύµατος, όπου βεβαιώνεται το οικιακό 

τιµολόγιο (φωτοτυπία) 

9. Αίτηση έκδοσης κάρτας µόνιµου κατοίκου  (χορηγείται από την υπηρεσία ή από το 

thesi.gr) 

 

 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 

 

Οι αιτήσεις ανανέωσης των καρτών στάθµευσης µόνιµου κατοίκου της Γ΄ Κοινότητας για 

το έτος 2021, που έχουν επικαιροποιηθεί ή χορηγηθεί το έτος 2020, θα κατατίθενται στα 

αρµόδια γραφεία της Γ΄ Κοινότητας  (στον όροφο του κτιρίου επί της οδού Θεοφίλου 

25 – Άνω Πόλη ). 

 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 

 
 

1. Αίτηση ανανέωσης (χορηγείται από την υπηρεσία ή από το thesi.gr) 
 

2. Ε1 τελευταίου έτους (εκτύπωση όλων των σελίδων µε σβησµένα τα  
   οικονοµικά στοιχεία) 
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 

 
� H παραλαβή της κάρτας γίνεται µε την επίδειξη της αστυνοµικής ταυτότητας ή 

διαβατηρίου ή διπλώµατος οδήγησης. 

� Σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση από τον 

αιτούντα. 

 
Οι διευκρινιστικές οδηγίες περιλαµβάνονται στο προσαρτηµένο στην παρούσα 
απόφαση παράρτηµα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

 

1. Σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης στο Ε1 ταυτοποιείται η κύρια κατοικία αν είναι 

ιδιόκτητη, ή αν είναι παραχωρηµένη. 

2. Σε περίπτωση υποβολής ξεχωριστών (ατοµικών) φορολογικών δηλώσεων 

προσκοµίζεται η «ειδική δήλωση» από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

3. Σε περίπτωση φιλοξενίας (µεταξύ γονέων και παιδιών και µεταξύ αδελφών) 

επιπρόσθετα προσκοµίζεται, µε το Ε1 του φιλοξενούµενου, το Ε1 και το Ε9 του 

φιλοξενούντα, µε τα οποία αποδεικνύεται η ίδια κύρια κατοικία εντός των ορίων της 

αντίστοιχης Κοινότητας ή της καθορισµένης ζώνης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση. 

4. Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης του ακινήτου προσκοµίζεται το Ε1 του 

αιτούντος και επιπρόσθετα το Ε2 και το Ε9 του ιδιοκτήτη του ακινήτου. 

5. Σε περίπτωση πρόσφατης αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, προσκοµίζεται 

επιπλέον, βεβαίωση µεταβολής ατοµικών στοιχείων ως προς την διεύθυνση κατοικίας 

από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

6. Με την άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου µπορεί να ελεγχθεί η κατηγορία του. 

7. Σε περίπτωση µακροχρόνιας µίσθωσης οχήµατος (leasing), προσκοµίζεται 

επιπρόσθετα φωτοτυπία συµβολαίου µεταξύ της εταιρίας και του αιτούντος (µαζί µε την 

άδεια κυκλοφορίας). 

8. Σε περίπτωση εταιρικών επιβατικών οχηµάτων όταν η εταιρία παραχωρεί το όχηµα 

στον αιτούντα, προσκοµίζεται (πέρα από την άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος στο 

όνοµα της εταιρίας) και βεβαίωση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας ότι παρέχει  

µόνο στον αιτούντα το συγκεκριµένο όχηµα, προκειµένου να το χρησιµοποιεί για 

αποκλειστική χρήση. 
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9. Τελευταίος λογαριασµός ηλεκτρικού ρεύµατος (φωτοτυπία) ή άλλης εταιρίας 

παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, όπου βεβαιώνεται το οικιακό τιµολόγιο. Σε περίπτωση 

πρόσφατης σύνδεσης, φωτοτυπία του συµβολαίου µε τη ∆ΕΗ ή µε άλλη εταιρία 

παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Με τα ανωτέρω ελέγχεται ο αριθµός παροχής 

συνδυαστικά µε Ε1, Ε9 & Μισθωτήριο Συµβόλαιο. ∆εν απαιτείται να είναι στο όνοµα του 

αιτούντος. 

10. Σε περίπτωση συζύγων η άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος µπορεί να είναι στο 

όνοµα ενός εκ των δύο συζύγων και το δίπλωµα στου άλλου, εφόσον υποβάλλουν από 

κοινού φορολογική δήλωση (Ε1) και δηλώνουν την ίδια κύρια κατοικία. 

11. Σε περίπτωση κατόχων Ε.Ι.Χ. µε ξένες πινακίδες, χορηγείται κάρτα στάθµευσης 

µονίµου κατοίκου, µόνο σε αυτούς, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος 

σύµφωνα µε την σχετική ένδειξη στο Ε1. 

12. Σε περίπτωση συζύγων, που ο ένας εκ των δύο είναι φορολογικός κάτοικος 

Ελλάδος και ο άλλος φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, χορηγείται κάρτα στάθµευσης 

µονίµου κατοίκου στον/στην σύζυγο, που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και 

ιδιοκτήτης του Ε.Ι.Χ.  

13. Η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει επιπρόσθετα δικαιολογητικά σε ειδικές περιπτώσεις 

όπου απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση στοιχείων. 

14. Η Υπηρεσία µπορεί να διακόψει την ισχύ της κάρτας αυτοδίκαια, όταν 

αποδεδειγµένα δεν συντρέχουν οι λόγοι ύπαρξης της. 

 
Θεσσαλονίκη 11-09-2020 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 

 

∆ρ ∆ΡΟΣΟΣ ΤΣΑΒΛΗΣ 
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