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ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
           

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 
Στην Καρδίτσα σήμερα την 25η του μήνα Απριλίου του έτους 2016 και
ώρα  10.00 π.μ,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα  Ζάρρα  (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006,  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο  μέρος  του
Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  164/2016
απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  που  συζητήθηκε  στη
συνεδρίαση αυτού στις 18-4-2016.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 164
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.

7/18-4-2016
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

        
      αριθ. πρωτ. 6808/25-4-2016

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

                                                                            ΘΕΜΑ
Τροποποίηση κανονιστκής απόφασης που αφορά την ελεγχόμενη στάθμευση στην

πόλη της Καρδίτσας

 Στην Καρδίτσα σήμερα την 18η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και

ώρα 6.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 6153/14-4-2016 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύμφωνα με τους

ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και  των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε

τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ                          

1) Αντωνίου Ελένη 16) Τάντος Μιχαήλ 1) Κολοκύθα Άλκηστις

2) Αντωνίου Σωτήριος 17) Τίκας Τριαντάφυλλος 2) Ντελής Ιωάννης

3) Αραμπατζής Δημήτριος 18) Ψημμένος Κωνσταντίνος 3) Γούλας Σωτήριος

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος 19) Παπαλός Κωνσταντίνος 4) Μαρκινός Αθανάσιος

5) Γεννάδιος Ιωάννης 20) Παπαγεωργίου Σταύρος Αν και κλήθηκαν νόμιμα

6) Γιαννέλος Κλεομένης 21) Παπαδημητρίου Χαρίλαος

7) Γούλας Γεώργιος 22) Τσιούκης Λάμπρος

8) Διαμαντή Ευαγγελία 23) Βαρελάς Βάιος

9) Καπράνας Απόστολος 24) Αμπαντζή Μαρία

10) Κουρκούνας Βασίλειος 25) Μιχαλάκης Κων/νος

11) Λέκκας Αλέξανδρος 26) Λέμας Ευάγγελος

12) Μαντζιάρας Παναγιώτης 27) Χατζής Ηλίας

13) Μπακαλάκου Σωτηρία 28) Κρανιάς Βασίλειος

14) Ξυλομένος Κωνσταντίνος 29) Σχορετσανίτης Ηλίας

15) Σβάρνας Ιωάννης
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Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Καρδίτσας  αφού βρέθηκε  σε  νόμιμη  απαρτία  (σε  σύνολο 33  μελών,

παρόντες ήταν 29), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 96

του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη

Αλεξάκου.  Απών  ήταν,  αν  και  κλήθηκε  νόμιμα  ο  πρόεδρος  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Καρδίτσας  κ.  Αστ.

Αντωνίου

---------------------

 
  Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με τροποποίηση
κανονιστκής απόφασης που αφορά την ελεγχόμενη στάθμευση στην πόλη της Καρδίτσας και
αφού έλαβε υπόψη:

1. Την  εισήγηση  της  αντιδημάρχου  κ.  Ελ.  Αντωνίου,  η  οποία  αναφέρθηκε  στην
αναγκαιότητα  τροποποίησης  της  κανονιστικής  απόφασης  περί  ελεγχόμενης  στάθμευσης,
ώστε να αντιμετωπιστούν ζητήματα που αφορούν τις κάρτες στάθμευσης διαρκείας 

2. Την  υπ'αριθμ.  130/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  περί  έκδοσης  κανονιστικής
απόφασης για την εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη της Καρδίτσας

3. Την υπ'αριθμ. 119/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας

4. Την υπ'αριθμ. 41/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

5. Την υπ'αριθμ. 86/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

6. Τις διατάξεις των άρθρων 79 Ν. 3463/2006 και 72, 73 & 83  Ν. 3852/2010

7.  Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων

8. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της προτεινόμενης τροποποίησης
κανονιστικής απόφασης που αφορά την ελεγχόμενη στάθμευση στην πόλη της Καρδίτσας
ψήφισαν  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  κ.κ  Αντωνίου  Ελ.,  Αντωνίου  Σωτ.,  Αραμπατζής,
Γαλανόπουλος,  Γεννάδιος,  Γιαννέλος,  Γούλας,  Διαμαντή,  Καπράνας,  Κουρκούνας,
Μαντζιάρας, Μπακαλάκου, Ξυλομένος, Σβάρνας, Τάντος και Ψημμένος, καταψήφισαν οι κ.κ
Παπαλός, Παπαγεωργίου, Βαρελάς, Αμπαντζή, Μιχαλάκης, Λέμας, Χατζής και Κρανιάς, ενώ
λευκό ψήφισε ο κ. Σχορετσανίτης 

9. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες, αν κάποιο
μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη
συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την τροποποίηση της  υπ'αριθμ. 130/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί
έκδοσης κανονιστικής απόφασης για την εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη
της Καρδίτσας για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, ως εξής: 

1. Στο κεφάλαιο ΚΑΡΤΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, μετά την πρώτη παράγραφο “κάρτα
στάθμευσης διαρκείας μονίμου κατοίκου”,  μπροστά από την οποία μπαίνει το γράμμα
Α, προστίθενται παράγραφοι Β, Γ και Δ ως εξής:
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Β. << κάρτα στάθμευσης διάρκειας υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Καρδίτσας>>

Τα  υπηρεσιακά  οχήματα  του  Δήμου  Καρδίτσας  όταν  βρίσκονται  εντός  της  ελεγχόμενης
στάθμευσης  θα  επιτρέπεται  η  στάθμευση  αυτών  με  κάρτα  διαρκείας  την  οποία  θα
προμηθεύονται ατελώς οι οδηγοί από το αρμόδιο γραφείο.
Οι  αριθμοί κυκλοφορίας των ανωτέρω υπηρεσιακών οχημάτων είναι οι εξής:

ΚΑΗ 9938 - ΚΗΗ 3074 - ΚΗΗ 3075 - ΚΗΗ 3076 - ΚΗΗ 3078 - ΚΗΗ 3079 - ΚΗΗ 3084 - ΚΗΗ
3100 - ΚΗΙ 2207 - ΚΗΙ 2213 - ΚΗΙ 2271- ΚΗΙ 2272 - ΚΗΙ 2287- ΚΗΙ 2292 - ΚΗΙ 4130 - ΚΗΙ
2237 - ΚΗΙ 2249 - ΚΗΙ 2250 - ΚΗΥ 1883 - ΚΗΥ 1888 - ΚΗΥ 1890 - ΚΗΥ 1894 – ΚΑΜ 2409 –
ΚΑΗ 7883 – ΚΗΙ 2262 – ΚΗΙ 2257 – ΚΗΙ 2259 – ΚΗΥ 1801 – ΚΗΥ 1866 – ΚΑΗ 7882 – ΥΡΟ
7038 – (ΔΙΚΥΚΛΑ  ΝΤ-8964 – ΝΤ 80763 – ΝΤ 2245 – ΑΤΕ 812 ).

Γ.  <<  κάρτα  στάθμευσης  διάρκειας  υπηρεσιακών  οχημάτων  λοιπών  Δήμων  του  Νομού
Καρδίτσας>>

Τα υπηρεσιακά οχήματα των λοιπών Δήμων του Νομού Καρδίτσας όταν βρίσκονται εντός της
ελεγχόμενης στάθμευσης θα επιτρέπεται η στάθμευση αυτών με κάρτα διαρκείας την οποία
θα προμηθεύονται ατελώς οι οδηγοί από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου Καρδίτσας.
Οι αριθμοί κυκλοφορίας των ανωτέρω υπηρεσιακών οχημάτων είναι οι εξής:

Δήμος Σοφάδων: ΚΗΗ 3073
Δήμος Μουζακίου: ΚΗΙ 4124
Δήμος Πλαστήρα: ΚΗΗ 3089
Δήμος Αργιθέας: ΚΗΙ 4096

Δ.  <<  κάρτα  στάθμευσης  διάρκειας  ιδιωτικών  οχημάτων  των  μουσικών  της  Δημοτικής
Φιλαρμονικής Καρδίτσας>>

Τα ιδιωτικά οχήματα των μουσικών της  Δημοτικής Φιλαρμονικής Καρδίτσας όταν βρίσκονται
εντός της ελεγχόμενης στάθμευσης θα επιτρέπεται η στάθμευση αυτών με κάρτα διαρκείας
την  οποία  θα  προμηθεύονται  ατελώς  οι  οδηγοί  από  το  αρμόδιο  γραφείο  του  Δήμου
Καρδίτσας.
Οι αριθμοί κυκλοφορίας των ανωτέρω υπηρεσιακών οχημάτων είναι οι εξής:
ΤΚΑ 2407 – ΚΑΗ 2608 – ΚΗΑ 4485 – ΝΗΜ 8929 – ΚΑΗ 4276 – ΚΑΜ 6733 – ΚΑΗ 2904 –
ΚΧΧ 7580 – ΙΒΧ 8351 – ΚΑΜ 3682.  

2. Στο  κεφάλαιο  ΚΑΡΤΕΣ  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ,  στην  παράγραφο “κάρτα
στάθμευσης διαρκείας επαγγελματία” προστίθεται εδάφιο 3 ως εξής:
“3. Ειδική κάρτα για επαγγελματικά δίκυκλα (delivery, courier κ.α) χρέωση 40euro ανά 12
μηνο. Η κάρτα θα χορηγείται κατόπιν αιτήσεως. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
-  Τίτλος  κυριότητας  ή  μισθωτήριο  συμβόλαιο  στο  οποίο  θα  αναφέρεται  η  έδρα  της
επιχείρησης
- Άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού δικύκλου.”

3. Μετά την τροποποίηση το κεφάλαιο ΚΑΡΤΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ διαμορφώνεται
και ισχύει ως εξής:

    “ΚΑΡΤΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

Α.<<κάρτα στάθμευσης διαρκείας μόνιμου κατοίκου>>
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Για  τα  οχήματα  των  μονίμων  κατοίκων  των  οποίων  η  κατοικία  βρίσκεται  εντός  της
Ελεγχόμενης Στάθμευσης, επιτρέπεται στάθμευση απεριόριστη χρησιμοποιώντας τις ειδικές
κάρτες διαρκείας μονίμων κατοίκων. Θα χορηγείται αποκλειστικά μία κάρτα ανά οικογένεια.
Οι  κάτοικοι  στις  ζώνες  ελεγχόμενης  στάθμευσης  θα  μπορούν  να  εφοδιαστούν  με  ειδική
κάρτα (κάρτα στάθμευσης κατοίκου) η οποία θα χορηγείται από το Δήμο με ένα αντίτιμο το
οποίο καθορίζεται Μηνιαία σε 14 euro ή  40 euro ανά 3μηνο ή 75 euro ανά 6μηνο ή 135
euro ανά 12μηνο και θα ισχύει για ένα όχημα ανά νοικοκυριό. (Με προηγούμενη απόφαση η
χρέωση καθορίζονταν σε 60 euro ανά τρίμηνο ή 100 euro  ανά εξάμηνο ή 190 euro  ανά
δωδεκάμηνο).  Το  τέλος  στάθμευσης  κατοίκου  αντιπροσωπεύει  το  κόστος  έκδοσης  της
κάρτας, καθώς και το κόστος λειτουργίας του τμήματος ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου
και  άλλα  έξοδα  του  Δήμου  για  την  εφαρμογή  του  συστήματος  (σήμανση,  διαγράμμιση
θέσεων). Η περιοχή ελεγχόμενη στάθμευση χωρίζεται σε δύο τομείς  οι οποίοι είναι οι έξεις :
Τομέας Α : Καποδιστρίου – Γαρδικίου –  Υψηλάντου – Ταλιαδούρου – Β.Τζέλλα .
Τομέας Β: Ταλιαδούρου – Υψηλάντου – Δ.Εμμανουήλ –   Διάκου - Β.Τζέλλα.
Με τη συγκεκριμένη κάρτα η οποία θα  ανανεώνεται κάθε 3μηνο, 6μηνο ή έτος οι κάτοικοι
θα  μπορούν  να  σταθμεύουν  ελεύθερα  σε  οποιαδήποτε  θέση  του  τομέα  της  ζώνης
ελεγχόμενης  στάθμευσης  ,  στο  οποίο  ανήκει  η  οικία  τους,  εκτός  από τις  ειδικές  θέσεις
(Τραπεζών, ΑΜΕΑ κ.α.). Η συγκεκριμένη κάρτα αντιμετωπίζει τον κάτοικο διαφορετικά από
τον επισκέπτη της περιοχής , ο οποίος δεν θα σταθμεύει το όχημά του για μερικά χρονικά
διαστήματα  παρά την οδό.Όταν ,  όμως  ο  κάτοικος  που ανήκει  σε  συγκεκριμένο  τομέα,
σταθμεύσει σε έναν άλλο τομέα, θα αντιμετωπίζεται ως επισκέπτης και δεν θα μπορεί να
χρησιμοποιεί  την  κάρτα  στάθμευσης  κατοίκου  αλλά  θα  πρέπει  να  πληρώσει  το  τέλος
στάθμευση επισκέπτη.
Η κάρτα θα χρησιμοποιείται κατόπιν αιτήσεως. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:  

- Τίτλος κυριότητας οικίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο
- Πρόσφατος λογαριασμό ΔΕΗ
- Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κατά περίπτωση
- Φωτοαντίγραφο φορολογικής δήλωσης κατά περίπτωσης
- Φωτοαντίγραφο Ε9 κατά περίπτωση  
Επίσης εάν υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις,η Υπηρεσία Προσόδων του Δήμου θα δέχεται τα
δικαιολογητικά και θα τα εξετάζει αναλόγως.

Β.  <<κάρτα  στάθμευσης  διαρκείας  υπηρεσιακών  οχημάτων  του  Δήμου
Καρδίτσας>>

Τα  υπηρεσιακά  οχήματα  του  Δήμου  Καρδίτσας  όταν  βρίσκονται  εντός  της  ελεγχόμενης
στάθμευσης  θα  επιτρέπεται  η  στάθμευση  αυτών  με  κάρτα  διαρκείας  την  οποία  θα
προμηθεύονται ατελώς οι οδηγοί από το αρμόδιο γραφείο.
Οι  αριθμοί κυκλοφορίας των ανωτέρω υπηρεσιακών οχημάτων είναι οι εξής:

ΚΑΗ 9938 - ΚΗΗ 3074 - ΚΗΗ 3075 - ΚΗΗ 3076 - ΚΗΗ 3078 - ΚΗΗ 3079 - ΚΗΗ 3084 - ΚΗΗ
3100 - ΚΗΙ 2207 - ΚΗΙ 2213 - ΚΗΙ 2271- ΚΗΙ 2272 - ΚΗΙ 2278 - ΚΗΙ 2287- ΚΗΙ 2292 - ΚΗΙ
4130 - ΚΗΙ 2237 - ΚΗΙ 2249 - ΚΗΙ 2250 - ΚΗΥ 1883 - ΚΗΥ 1888 - ΚΗΥ 1890 - ΚΗΥ 1894.

Γ.  <<  κάρτα  στάθμευσης  διαρκείας  υπηρεσιακών οχημάτων λοιπών  Δήμων του
Νομού Καρδίτσας>>
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Τα υπηρεσιακά οχήματα των λοιπών Δήμων του Νομού Καρδίτσας όταν βρίσκονται εντός της
ελεγχόμενης στάθμευσης θα επιτρέπεται η στάθμευση αυτών με κάρτα διαρκείας την οποία
θα προμηθεύονται ατελώς οι οδηγοί από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου Καρδίτσας.
Οι αριθμοί κυκλοφορίας των ανωτέρω υπηρεσιακών οχημάτων είναι οι εξής:
Δήμος Σοφάδων: ΚΗΗ 3073
Δήμος Μουζακίου: ΚΗΙ 4124
Δήμος Πλαστήρα: ΚΗΗ 3089
Δήμος Αργιθέας: ΚΗΙ 4096

Δ.  <<  κάρτα  στάθμευσης  διαρκείας  ιδιωτικών  οχημάτων  των  μουσικών  της
Δημοτικής Φιλαρμονικής Καρδίτσας>>

Τα ιδιωτικά οχήματα των μουσικών της  Δημοτικής Φιλαρμονικής Καρδίτσας όταν βρίσκονται
εντός της ελεγχόμενης στάθμευσης θα επιτρέπεται η στάθμευση αυτών με κάρτα διαρκείας
την  οποία  θα  προμηθεύονται  ατελώς  οι  οδηγοί  από  το  αρμόδιο  γραφείο  του  Δήμου
Καρδίτσας.
Οι αριθμοί κυκλοφορίας των ανωτέρω υπηρεσιακών οχημάτων είναι οι εξής:

ΤΚΑ 2407 – ΚΑΗ 2608 – ΚΗΑ 4485 – ΝΗΜ 8929 – ΚΑΗ 4276 – ΚΑΜ 6733 – ΚΑΗ 2904 –
ΚΧΧ 7580 – ΙΒΧ 8351 – ΚΑΜ 3682.

<<κάρτα στάθμευσης διαρκείας επαγγελματία >>

Για  τα  οχήματα  των  επαγγελματιών  των  οποίων  η  επιχείρηση  βρίσκεται  εντός  της
ελεγχόμενης στάθμευσης επιτρέπεται στάθμευση απεριόριστη χρησιμοποιώντας τις ειδικές
κάρτες διαρκείας χορηγείται αποκλειστικά μια κάρτα ανά επιχείρηση. Οι επαγγελματίες στη
ζώνη ελεγχόμενης στάθμευσης θα μπορούν να σταθμεύουν αφού εφοδιαστούν με ειδική
κάρτα (κάρτα στάθμευσης επαγγελματία) η οποία, θα χορηγείται από το Δήμο. Οι ειδικές
κάρτες και τα αντίστοιχα τέλη στάθμευσης περιγράφονται παρακάτω :
1. Ειδική κάρτα για επαγγελματικά οχήματα :Μηνιαία 18 euro ή  50 euro ανά 3μηνο ή 90
euro  ανά  6μηνο  ή  160  euro  ανά  12μηνο.(  Με  προηγούμενη  απόφαση  η  χρέωση  ήταν
65euro ανά 3μηνο ή 110 euro  ανά 6μηνο ή 210 euro ανά  12μηνο).
2. Ειδική κάρτα για ιδιωτικά οχήματα επαγγελματιών 60  euro  ανά 3μηνο ή 110euro ανά
6μηνο ή 200  euro  ανά 12μηνο.(Με προηγούμενη απόφαση η χρέωση ήταν  90  euro  ανά
3μηνο ή 160 euro ανά 6μηνο ή 300euro ανά 12μηνο).
Η κάρτα θα χορηγείται κατόπιν αιτήσεως. Τα απαραίτητα δικ/κά είναι:
-  Τίτλος  κυριότητας  ή  μισθωτήριο  συμβόλαιο  στο  οποίο  να  αναφέρεται  η  έδρα  της
επιχείρησης.
- Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ
- Άδεια κυκλοφορίας Ιδιωτικού ή Επαγγελματικού οχήματος (μέχρι 4 τόνων μικτού βάρους)
- Βεβαίωση επιμελητηρίου ή αντίστοιχου φορέα ότι διατηρούν επιχείρηση στην περιοχή της
ελεγχόμενης στάθμευσης .
3. Ειδική κάρτα για επαγγελματικά δίκυκλα (delivery, courier  κ.α) χρέωση 40euro  ανά 12
μηνο.
Η κάρτα θα χορηγείται κατόπιν αιτήσεως. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
-  Τίτλος  κυριότητας  ή  μισθωτήριο  συμβόλαιο  στο  οποίο  θα  αναφέρεται  η  έδρα  της
επιχείρησης
- Άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού δικύκλου
  
<<δέσμευση θέσης στάθμευσης>>



ΑΔΑ: Ω6ΟΤΩΕΗ-ΔΚΒ  

Για  την  εξυπηρέτηση  συγκεκριμένων  επαγγελματικών  αναγκών  :  χρηματαποστολών
τραπεζών, ΕΛΤΑ ή ταχυδρομικών υπηρεσιών κ.α. η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, (Τμήμα
Ελέγχου και  υπεύθυνου  Αντιδημάρχου )  με  απόφαση  της,  θα  μπορεί  να  δεσμεύει  θέση
στάθμευσης για τις ανάγκες αυτές. Για τις θέσεις αυτές θα καταβάλεται το τέλος στάθμευσης
των 700  euro ετησίως. (Προηγούμενη μέτρηση 1200 euro ετησίως ). Οι δεσμεύσεις των
θέσεων αυτών θα  θα σημαίνονται με ειδική σήμανση.
  <<Ειδικές Θέσεις>>

Οι  ειδικές  θέσεις  θα  παραχωρούνται  ατελώς  ή  με  μειωμένο  τέλος  από  την  Δημαρχιακή
Επιτροπή του Δήμου για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών και θα σημαίνονται με
ειδική σήμανση. Ποιο  συγκεκριμένα οι ειδικές θέσεις που προβλέπονται είναι οι εξής:
1.Θέσεις στάθμευσης για οχήματα Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών.
2.Θέσεις στάθμευσης  για οχήματα κοινωφελών ιδρυμάτων”.

4. Κατά τα λοιπά θα ισχύει η υπ'αριθμ. 130/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Παπαλός, Παπαγεωργίου, Βαρελάς, Αμπαντζή, Μι-
χαλάκης, Λέμας, Χατζής, Κρανιάς και Σχορετσανίτης  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Στη συζήτηση  και   λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχαν οι
δημοτικοί  σύμβουλοι κ.κ Παπαδημητρίου και Λέκκας λόγω αποχώρησής τους από τη
συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 164/2016
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ   ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ  Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ


