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Αριθμ. Αποφ. 84/08-10-2021 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

Από το 7ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διάθεσης ή ανανέωσης ηλεκτρονικής κάρτας 

στάθμευσης μονίμου κατοίκου έτους 2022 για την Α΄  
Κοινότητα  

 
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 08 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. 
πραγματοποιήθηκε μεικτή τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (δια ζώσης 
και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4830/Α΄/2021, τη 
με αριθμ. 643/24-09-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τη με αριθμ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ. 60400 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4577/Β΄/03-10-2021) και της με αριθμ. 250976/04-10-
2021 έγγραφης πρόσκλησης του κ. Γεωργίoυ Αβαρλή, Αντιδημάρχου Επιχειρησιακού 
Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Μεταναστευτικής Πολιτικής που επιδόθηκε 
νόμιμα στις 04-10-2021 προς όλα τα τακτικά (10) και αναπληρωματικά (4) μέλη της, 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 77 και του άρθρου 88 του Ν.4555/2018. 
 
      Τακτικά μέλη     Αναπληρωματικά μέλη 
    1.  Χ.Αηδονόπουλος Αντιπρόεδρος   1. Εφραίμ  Κυριζίδης 
    2.  Μιχαήλ Κούπκας   2. Στεφανία Τανιμανίδου 
    3.  Μαρία Καραγιάννη   3. Μαρία Αγαθαγγελίδου 
    4.  Δημήτριος Δαγκλής   4. Νικόλαος Ζεϊμπέκης 
    5.  Ναταλία Βαρσάμη                                                                                       
    6.  Δέσποινα Αηδονά    
    7.  Γεώργιος Κούδας   
    8.  Γλυκερία  Καλφακάκου   
    9.  Σπυρίδων Βούγιας   
   10.  Στυλιανός Λιακόπουλος   
 
 Από το σύνολο Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών ήταν: 
 Παρόντες (10) 
    1.  Γεώργιος Αβαρλής Πρόεδρος   7. Γεώργιος Κούδας 
    2.  Μιχαήλ Κούπκας   8. Γλυκερία  Καλφακάκου 
    3.  Μαρία Καραγιάννη   9. Σπυρίδων Βούγιας 
    4.  Δημήτριος Δαγκλής  10. Στυλιανός Λιακόπουλος 
    5.   Ναταλία Βαρσάμη                                                                                    
    6. Δέσποινα Αηδονά 
 
  Απόντες από τα Τακτικά Μέλη (1) 
  1.Χ.Αηδονόπουλος    
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 
Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Ασπασία Ψαροπούλου.                                                  
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγήθηκε, το 9ο θέμα H.Δ. που αφορά: «Έγκριση διάθεσης ή ανανέωσης 
ηλεκτρονικής κάρτας στάθμευσης μονίμου κατοίκου έτους 2022 για την Α΄  Κοινότητα» 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψη: 

1)Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Α΄87), όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 
(ΦΕΚ Α΄197) 
2)Το αρ.πρωτ.:239792/23.09.2021 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 
Α΄ Κοινότητας της Διεύθυνσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων με συνημμένη την 
αρ.176/21-09-2021 Απόφαση του Συμβουλίου της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας το 
σκεπτικό της οποίας έχει ως εξής: 
«Το Συμβούλιο της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη : 

- Την εφαρμογή και λειτουργία του νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης 
στο Δήμο Θεσσαλονίκης, που ξεκίνησε να εφαρμόζεται το έτος 2018 (Α΄, Γ΄ 
και Ε΄ Δημοτικές Κοινότητες), κατόπιν εκπόνησης ειδικής μελέτης, 
στηριζόμενης σε αυστηρά επιστημονικά κριτήρια και έχει 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. 

- Την υπ΄ αριθμ. 448/31-03-2014 Α.Δ.Σ., σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η 
διεξαγωγή του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για τη μελέτη οργάνωσης 
ελεγχόμενης στάθμευσης σε περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης (βάσει της 
υπ΄αριθμ. 1004/2013 Α.Δ.Σ.) και την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος 
Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές Κοινότητες Α΄, Γ΄, Ε΄(1894/2013 
Α.Δ.Σ.) 

- Την υπ΄ αριθμ. 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 Δημοτικές Κοινότητες (Α΄, Γ΄, & Ε΄) του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
π.δ. 34.871.850,00€ πλέον Φ.Π.Α., στην εταιρία  INTRAKAT-INTRASOFT 
INTERNATIONAL S.A΄΄. 

- Την Επικύρωση της υπ΄αριθμ. 2076/2015 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 33467/02-06-
2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 

- Την υπ΄αριθμ. 23855/13-03-2017 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης 
και της Ένωσης  Εταιρειών  INTRAKAT-INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. 

- Την υπ΄αριθμ. 1630/27-11-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την 
οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1894/2013 Α.Δ.Σ, που αφορά  
τον καθορισμό οδών εφαρμογής Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης. 

- Την υπ΄αριθμ. 1653/27-11-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , με την 
οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 23855/13-3-2017 Υπογραφείσας 
Σύμβασης “Παροχή Υπηρεσιών για την εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος 
Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές Κοινότητες(Α΄,Γ΄,Ε΄) του Δήμου 
Θεσσαλονίκης. 
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- Την υπ΄αριθμ. 200/2020 Απόφαση Συμβουλίου Α’ Δημοτικής Κοινότητας με την 
οποία εγκρίθηκε η διάθεση και ανανέωση κάρτας στάθμευσης μονίμου κατοίκου 
έτους 2021 για την Α΄ Δημοτική Κοινότητα. 

- Την υπ΄αριθμ. 556/24-08-2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση και ανανέωση κάρτας στάθμευσης μονίμου κατοίκου έτους 
2021 για την Α΄Δημοτική Κοινότητα (Ζώνη Α΄). 

- Την υπ΄ αριθμ. 6321+6268/02-04-2021 Απόφαση Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 1299/Β/02-04-2021) 
σχετικά με την έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 3360/Β/17-12-2012 όπως αυτός διορθώθηκε – 
συμπληρώθηκε με τα ΦΕΚ Β΄190/04-02-2013, ΦΕΚ Β΄4051/2018 και ΦΕΚ 
Β΄1283/2019) 

- Το άρθρο 75 του Ν.3463/2006 «Αρμοδιότητες – Άσκηση αρμοδιοτήτων Δήμων 
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. 

- Τον Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΤΑ»  . 
- τα άρθρα 85 και 86 του Ν.4804/2021. 
- Την εγκύκλιο 88/59846/21-8-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών ΄΄Λειτουργία 

Κοινοτήτων΄΄. 
- Την υπ΄αριθμ. 13148/174488/9-10-2019 Απόφαση Δημάρχου 

΄΄εξουσιοδότηση δικαιώματος υπογραφής στους Προέδρους των Συμβουλίων 
των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας΄΄ 
Και μετά την ψήφιση του θέματος, των μελών του Συμβουλίου, μέσω  
αποστολής e-mail και SMS προχώρησε στη λήψη απόφασης, με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.4555/2018» 

  
και ύστερα από διαλογική συζήτηση προχώρησε σε ψηφοφορία 
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ενέκρινε το θέμα και προχώρησε στην 
λήψη της παρακάτω απόφασης.                  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 
 
1) Τη διάθεση ηλεκτρονικής κάρτας στάθμευσης μονίμου κατοίκου έτους 2022 

για την Α΄ Δημοτική Κοινότητα (Ζώνη Α΄) 
2) Την ανανέωση των καρτών στάθμευσης μονίμου κατοίκου της Α΄ 

Δημοτικής Κοινότητας (Ζώνη Α΄) για το έτος 2022. 
2.1 Στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα (Ζώνη Α) χορηγείται δυνατότητα διάθεσης 
ή ανανέωσης κάρτας στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους στο σύνολο 
των οδών της Δημοτικής Κοινότητας, εκτός των κατοικιών της περιοχής που 
περικλείεται από τις οδούς Αγίου Δημητρίου – Κυριακίδη – Σκουφά – Μάτση 
– Νοταρά – Αγίου Στεφάνου – Αμπατζόγλου - Πανεπιστημίου (για τα όρια 
της Δημοτικής Κοινότητας επισκεφθείτε το gis.thessaloniki.gr) 

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

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

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 

1) Ε1 τελευταίου έτους (εκτύπωση όλων των σελίδων με σβησμένα τα 
οικονομικά στοιχεία με τα οποία ταυτοποιείται η κύρια κατοικία αν είναι 
ιδιόκτητη, μισθωμένη, παραχωρημένη ή φιλοξενία. 

2) Σε περίπτωση πρόσφατης αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, 
προσκομίζεται επιπλέον, βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων ως προς 
τη διεύθυνση κατοικίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή μέσω του TAXISNET 
(εγκεκριμένο έντυπο Μ1). 

3) Ε9 όπου δηλώνεται το ακίνητο της κύριας κατοικίας όταν πρόκειται για 
ιδιόκτητο ή μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ αν πρόκειται για μισθωμένη 
κατοικία (εκτύπωση από την εφαρμογή TAXISNET) (Απόφαση Α.Α.Δ.Ε.- 
Υπ.Αριθ. Α.1139-ΦΕΚ2269/Β/13-6-2020). 

4) 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 Δημοτικής Κοινότητας ή της 
καθορισμένης ζώνης για την οποία υποβάλλεται αίτηση. 

5) Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης του ακινήτου προσκομίζεται το Ε1, 
το Ε2 και το Ε9 του ιδιοκτήτη του ακινήτου που παραχωρεί το ακίνητο. 

6) Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ (φωτοτυπία). 
7) Άδεια κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. (φωτοτυπία). 
8) Άδεια οδήγησης σε ισχύ (ελληνικό, ευρωπαϊκού τύπου ή διεθνές σε 

φωτοτυπία). 
9) Τελευταίος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, όπου βεβαιώνεται το 

οικιακό τιμολόγιο (φωτοτυπία). 
10) Αίτηση έκδοσης ηλεκτρονικής κάρτας μόνιμου κατοίκου (χορηγείται από 

την υπηρεσία ή από το  www.thesi.gr). 
 

Οι αιτήσεις χορήγησης ηλεκτρονικής κάρτας που θα κατατίθενται από την 
έναρξη της περιόδου ανανέωσης για το έτος 2022 θα έχουν ισχύ από την 
ημερομηνία έγκρισής  τους έως τη λήξη του έτους 2022. 
 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 
Οι αιτήσεις ανανέωσης των καρτών στάθμευσης μόνιμου κατοίκου της Α΄ Δημοτικής 
Κοινότητας για το έτος 2022 , θα κατατίθενται στα αρμόδια γραφεία της Α΄ Δημοτικής 
Κοινότητας (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1). ή ηλεκτρονικά στο www.thesi.gr. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 

1) Αίτηση ανανέωσης (χορηγείται από την υπηρεσία ή από το www.thesi.gr) 
2) Ε1 τελευταίου έτους (εκτύπωση όλων των σελίδων με σβησμένα τα οικονομικά 

στοιχεία) 
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2.1 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 Δημοτικής Κοινότητας ή της καθορισμένης 
ζώνης για την οποία υποβάλλεται αίτηση. 
2.2 Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης του ακινήτου προσκομίζεται το 
Ε1, το Ε2 και το Ε9 του ιδιοκτήτη του ακινήτου που παραχωρεί το ακίνητο. 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 

1. Η ενημέρωση για την έγκριση του αιτήματος του δημότη θα 
πραγματοποιείται  ηλεκτρονικά με sms, e-mail σύμφωνα με τα στοιχεία 
της αίτησης. 

2. Δεν θα χορηγείται κάρτα σε φυσική μορφή (αυτοκόλλητο). 
 

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

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

ιδιόκτητη, μισθωμένη, παραχωρημένη ή φιλοξενία. 
2. Σε περίπτωση υποβολής ξεχωριστών (ατομικών) φορολογικών δηλώσεων 

προσκομίζεται η «ειδική δήλωση» από την αρμόδια  Δ.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 την οποία αποδεικνύεται η ίδια κύρια κατοικία εντός των ορίων 
της αντίστοιχης Δημοτικής Κοινότητας ή της προκαθορισμένης 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 τη διεύθυνση 
κατοικίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή μέσω του TAXISNET (εγκεκριμένο έντυπο 
Μ1). 

6. Με την άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου μπορεί να ελεγχθεί η κατηγορία του και 
η ιδιοκτησία 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 
εταιρίας ότι παρέχει μόνο στον αιτούντα το συγκεκριμένο όχημα, προκειμένου 
να το χρησιμοποιεί για αποκλειστική χρήση. 

9. Τελευταίος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος (φωτοτυπία) ΔΕΗ ή άλλης εταιρίας 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, όπου βεβαιώνεται το οικιακό τιμολόγιο. Σε 
περίπτωση πρόσφατης σύνδεσης, φωτοτυπία του συμβολαίου με τη ΔΕΗ ή με 
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άλλη εταιρία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Με το ανωτέρω ελέγχεται ο αριθμός 
παροχής συνδυαστικά με το Ε1, Ε9 ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο. Δεν απαιτείται να 
είναι στο όνομα του αιτούντος. 

10. Σε περίπτωση συζύγων η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος μπορεί να είναι στο 
όνομα του ενός εκ των δύο συζύγων και το δίπλωμα στο όνομα του άλλου 
συζύγου, 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 της Ελλάδος 
σύμφωνα με τη 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. 
 
 
Αναθέτει στην Υπηρεσία τις περαιτέρω ενέργειες για έγκριση νέας 
ηλεκτρονικής κάρτας ή τροποποίησης ή ανανέωσης αυτής για το έτος 
2022 χωρίς Απόφαση  Συλλογικού Οργάνου. 

 
Αναθέτει στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 84/2021. 

Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 
 Γ.  ΑΒΑΡΛΗΣ                    (Ακολουθούν υπογραφές 

     (Ακολουθεί υπογραφή)     των παρόντων μελών) 
 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΛΗΣ 
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