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              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  (µε την προσθήκη µιας παραγράφου 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                που αφορά την Ε΄ ∆ηµ. Κοινότητα) 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
             ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 724 / 22-04-2019 
             ΑΡΙΘΜ. ΠΙΝΑΚΑ: 67 
 
Απόσπασµα από το πρακτικό της 11ης Τακτικής συνεδρίασης έτους 2019 του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της υπ’αρ. 1820/10-12-2018 Α∆Σ που 
αφορά «Έγκριση διάθεσης και ανανέωσης της κάρτας µονίµου κατοίκου των Α΄, Γ΄ και 
Ε΄ ∆ηµοτικών Κοινοτήτων έτους 2019». 

 
Σήµερα στις 22 Απριλίου 2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του προς όλους τους Συµβούλους, που επιδόθηκε στις     
18-04-2019 σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010.  
 
 Από τα 49 µέλη ήταν: 

 

   Παρόντες: 40 

 

 1. Simon Bensasson – Chimchi 
2. Σωτηρία Αδαµίδου – Γκιουλέκα 
3. Γλυκερία Καλφακάκου 
4. Στυλιανή Αβραµίδου 
5. Παναγιώτης Αβραµόπουλος 
6. Άννα Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου 
7. Αλέξανδρος Άγιος 
8. Λεµονιά (Μόνικα) Αϊβάζογλου 
9. Γεώργιος Αρβανίτης 
10. Σοφία Ασλανίδου 
11. Στέφανος Γωγάκος 
12. Γεώργιος ∆ηµαρέλος 
13. Σωκράτης ∆ηµητριάδης 
14. Βασίλειος ∆ιαµαντάκης 
15. Λάζαρος Ζαχαριάδης 
16. Νικόλαος Ζεϊµπέκης 
17. Κωνσταντίνος Ζέρβας 
18. Σταύρος Καλαφάτης 
19. Στυλιανός Κανάκης 
20. ∆ηµήτριος Κούβελας 

21. Ανδρέας Κουράκης 
22. Εφραίµ Κυριζίδης 
23. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης 
24. Πέτρος Λεκάκης 
25. Στυλιανός Λιακόπουλος 
26. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος 
27. Αθανάσιος-Αλέξανδρος Μπαρµπουνάκης 
28. Αθανάσιος Παπαναστασίου 
29. Χρήστος Παπαστεργίου 
30. Αθανάσιος Παππάς 
31. Μαρία Πασχαλίδου 
32. Σπύρος Πέγκας 
33. Γεωργία Ρανέλλα 
34. ∆ηµήτριος Ράπτης 
35. Κων/νος Σεβρής 
36. Αρµόδιος Στεργίου 
37. Αναστάσιος Τελίδης 
38. Ελένη Τζιούτζια 
39. Νικόλαος Φωτίου 
40.  Ελένη (Έλλη) Χρυσίδου 

 

 Απόντες: 9 

 

 

 1. Γεώργιος Αβαρλής 
2. Μαρία Αγαθαγγελίδου 
3. Μαρία Ακριτίδου-Γιαννουλοπούλου 
4. Βλάσης Γιτόπουλος 
5. Ιωάννης ∆ελής 

6. Χρυσούλα Ζαρογιάννη 
7. Ελευθέριος Κιοσέογλου 
8. Στεφανία Τανιµανίδου 
9. Θεόδουλος Ταπανίδης 
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Από τους 6 Προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και της ∆ηµοτικής Ενότητας Τριανδρίας: 

 

 Παρόντες: 4 

 

1. Μαρία Λαζαρίδου (Β' ∆ηµοτική Κοινότητα) 
2. Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης (∆' ∆ηµοτική Κοινότητα) 
3. Αργυρή Κουράκη (Ε' ∆ηµοτική Κοινότητα) 
4. Παναγιώτα Μπαχτσεβάνα (∆ηµοτική Ενότητα Τριανδρίας) 

 
Απόντες: 2 
 

1. Πέτρος ∆ηµητρακόπουλος (Α' ∆ηµοτική Κοινότητα) 
2. Ελισσάβετ Καλαϊτζίδου (Γ' ∆ηµοτική Κοινότητα) 

 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην 
οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Μπουτάρης, σύµφωνα µε το 
αρθ. 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010. 

 

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από τις υπαλλήλους του Τµήµατος 
∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θεοδώρα Γάδ και Αρετή Κολοβού. 
Αριθµός θέµατος Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 57   
 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγήθηκε το υπ’ αρ. 57 θέµα Ηµερήσιας 
∆ιάταξης «Τροποποίηση της υπ’αρ. 1820/10-12-2018 Α∆Σ που αφορά «Έγκριση 
διάθεσης και ανανέωσης της κάρτας µονίµου κατοίκου των Α΄, Γ΄ και Ε΄ ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων έτους 2019»» αναφερόµενος στις: υπ’ αρ. 132/9-4-2019 απόφαση 
Συµβουλίου της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, υπ’ αρ. 24/3-4-2019 απόφαση 
Συµβουλίου της Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, υπ’ αρ. 46/2-4-2019 απόφαση 
Συµβουλίου της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας 
 
Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά µε το θέµα. 
 
Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

•••• την υπ’ αρ. 132/9-4-2019 απόφαση Συµβουλίου της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας 
µε το υπ’ αρ. 42473/391/2019 διαβιβαστικό έγγραφο 

•••• την υπ’ αρ. 24/3-4-2019 απόφαση Συµβουλίου της Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας µε 
το υπ’ αρ. 41429/413/2019 διαβιβαστικό έγγραφο 

•••• την υπ’ αρ. 67/2018 Απόφαση Συµβουλίου Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας 

•••• την υπ’ αρ. 1820/10-12-2018 Α∆Σ 

•••• την υπ’ αρ. 46/2-4-2019 απόφαση Συµβουλίου της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας µε 
το υπ’ αρ. 41258/3923/2019 διαβιβαστικό έγγραφο 

•••• το από 10-04-2019 ηλεκτρονικό µήνυµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 
Γραφείου Αντιδηµάρχου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Κοινωνίας των Πολιτών 

•••• 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» 

•••• τα άρθρα 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010 

•••• το N. 4555/2018 
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και µετά από διαλογική συζήτηση, προχώρησε στη λήψη της παρακάτω απόφασης. 
 
Αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του θέµατος οι ∆.Σ. κ.κ. Αθ. Παπαναστασίου, 
Ελ. Τζιούτζια, Αρτ. Ματθαιόπουλος, Λ. Αϊβάζογλου, Ν. Ζεϊµπέκης, ∆. Ράπτης, Στ. 
Αβραµίδου, Ανδρ. Κουράκης, Π. Αβραµόπουλος, Στ. Καλαφάτης, ∆. Κούβελας, 
Εφρ. Κυριζίδης        
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’αρ. 1820/10-12-2018 Α∆Σ που αφορά «Έγκριση 
διάθεσης και ανανέωσης της κάρτας µονίµου κατοίκου των Α΄, Γ΄ και Ε΄ ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων έτους 2019». 
Η υπ’ αρ. 1820/2018 Α∆Σ επαναδιατυπώνεται ως εξής: 
Α. Εγκρίνει τη διάθεση κάρτας µονίµου κατοίκου έτους 2019 για τις Α΄, Γ΄ ∆ηµοτικές 
Κοινότητες. 
Β. Εγκρίνει τη διάθεση κάρτας µονίµου κατοίκου έτους 2019 για την Ε΄ ∆ηµοτική 
Κοινότητα, σε δηµότες που η διεύθυνση κύριας κατοικίας τους εντάσσεται στην 
περιοχή µεταξύ των οδών: Καυτατζόγλου (κάτω από τη Βελισαρίου) – Γκύζη – 
Μεγάλου Αλεξάνδρου – Γ. Παπανδρέου – Θ. Σοφούλη – Β. Όλγας – ∆ελφών – 
Κρήτης – Πατρών – Χαλκιδικής – Εδµον. Ροστάν – Βελισαρίου – Καυτατζόγλου. 
 
Χορηγείται µόνο µία Κάρτα Στάθµευσης Μόνιµου Κατοίκου ανά κύρια κατοικία, την 
οποία δικαιούνται οι κάτοχοι Ε.Ι.Χ., η δε άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος και το 
δίπλωµα οδήγησης να αναγράφουν το όνοµα του ιδιοκτήτη ή µισθωτή της κύριας 
κατοικίας.  
Αφορά µόνο κύρια κατοικία και όχι επαγγελµατική στέγη. 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 

 
1. ΕΚΤΥΠΩΣΗ Ε1 τελευταίου έτους (φωτοτυπία όλων των σελίδων µε σβησµένα τα  
οικονοµικά στοιχεία). 
2. α) ΕΚΤΥΠΩΣΗ Ε9 όπου δηλώνεται το σχετικό ακίνητο. 
    β) ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ  
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ από την ηλεκτρονική εφαρµογή  
του taxisnet. 
3. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (φωτοτυπία) ή ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΕ ΙΣΧΥ (φωτοτυπία). 
4. Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Επιβατικού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) (φωτοτυπία).  
5. ∆ΙΠΛΩΜΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ (φωτοτυπία). 
6. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΗ (φωτοτυπία) ή άλλης εταιρίας παροχής  
ηλεκτρικής ενέργειας, όπου βεβαιώνεται το οικιακό τιµολόγιο. 
7. ΑΙΤΗΣΗ (χορηγείται από την Υπηρεσία). 
 

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. 
 

ΙΣΧΥΣ /ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 
 
Η κάρτα στάθµευσης µόνιµου κατοίκου ισχύει έως τη λήξη του ηµερολογιακού έτους 
εντός του οποίου έχει εκδοθεί.  

ΑΔΑ: Ω61ΞΩΡ5-ΙΣΦ



4 

Η ισχύς των καρτών στάθµευσης µόνιµου κατοίκου των Α', Γ΄ και Ε' ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων που έχουν εκδοθεί τα έτη 2017 ή 2018 παρατείνεται µέχρι τις 31/12/2019. 
Οι διευκρινιστικές οδηγίες περιλαµβάνονται στο παρακάτω παράρτηµα. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

1. ΕΚΤΥΠΩΣΗ Ε1 τελευταίου έτους (φωτοτυπία όλων των σελίδων µε σβησµένα τα 
οικονοµικά στοιχεία), βάσει του οποίου αποδεικνύεται η κύρια κατοικία εντός των 
ορίων της αντίστοιχης Κοινότητας (Α, Γ και Ε). Στο Ε1 ταυτοποιούνται τα στοιχεία της 
αστυνοµικής ταυτότητας του αιτούντος, η κύρια κατοικία αν είναι ιδιόκτητη, ή αν είναι 
παραχωρηµένη ή διαπιστώνεται φιλοξενία (µόνο µεταξύ γονέων και παιδιών) όπου 
φαίνεται και το ΑΦΜ του φιλοξενούντος, ο αριθµός παροχής της ∆ΕΗ ή άλλης εταιρίας 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και τα ονόµατα των συζύγων εάν υποβάλλουν 
κοινή φορολογική δήλωση.  
α) Σε περίπτωση πρόσφατης αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, προσκοµίζεται 
επιπρόσθετα έντυπο αλλαγής στοιχείων ως προς την διεύθυνση κατοικίας από την 
αρµόδια ∆.Ο.Υ. (έντυπο Μ1 µέσω TAXISNET). 
β) Σε περίπτωση φιλοξενίας (µόνο µεταξύ γονέων και παιδιών) 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  
(Α, Γ και Ε) για την οποία υποβάλλεται η αίτηση. 
γ) Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης του ακινήτου προσκοµίζεται το Ε1 του 
αιτούντος και επιπρόσθετα το Ε2 και το Ε9 του ιδιοκτήτη του ακινήτου. 
2. α) ΕΚΤΥΠΩΣΗ Ε9 όπου δηλώνεται το σχετικό ακίνητο και αποσαφηνίζεται το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς, (αφορά τους ιδιοκτήτες).  
β) ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ από την εφαρµογή του taxisnet για 
µίσθωση που βρίσκεται σε ισχύ, (αφορά τους µισθωτές).  
Σε περίπτωση που το µισθωτήριο συµβόλαιο έχει λήξει, προσκοµίζεται επιπρόσθετα 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ (ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ) ΜΕ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ, όπου θα δηλώνεται η συνέχιση της µίσθωσης έως τέλους του 
έτους 2019.  
3. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (φωτοτυπία) ή ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΕ ΙΣΧΥ (φωτοτυπία), προσκοµίζεται 
για την ταυτοποίηση του αιτούντος. 
4. Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (φωτοτυπία) Επιβατικού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) 
αυτοκινήτου, προκειµένου να ελεγχθεί η κατηγορία (επιβατικό/ φορτηγό).  
α) Σε περίπτωση µακροχρόνιας µίσθωσης οχήµατος (leasing), προσκοµίζεται 
επιπρόσθετα φωτοτυπία συµβολαίου µεταξύ της εταιρίας και του αιτούντος (µαζί µε 
την άδεια κυκλοφορίας). 
β) 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. 
5. ∆ΙΠΛΩΜΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ (φωτοτυπία), γίνονται δεκτά ελληνικά, κρατών- 
µελών Ε.Ε. και διεθνή (international), όπως γίνονται αποδεκτά από τις Ελληνικές 
Αρχές. 
6. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΗ (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, ελέγχεται ο αριθµός παροχής 
συνδυαστικά µε Ε1, Ε9 & Μισθωτήριο Συµβόλαιο. ∆εν απαιτείται να είναι στο όνοµα 
του αιτούντος. 
7. ΑΙΤΗΣΗ (Χορηγείται από την Υπηρεσία). 
8. 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. 
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9. Η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει επιπρόσθετα δικαιολογητικά σε ειδικές περιπτώσεις 
όπου απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση στοιχείων. 
 

10. Η Υπηρεσία µπορεί να διακόψει την ισχύ της κάρτας ανά πάσα στιγµή, όταν 
αποδεδειγµένα δεν συντρέχουν οι λόγοι ύπαρξης της. 
 
Μειοψηφούν οι ∆.Σ. κ.κ. Σ. Αδαµίδου – Γκιουλέκα, Σ. ∆ηµητριάδης, Στ. Γωγάκος, 
Κ. Ζέρβας 
Λευκό ο ∆.Σ. κ. Μ. Κωνσταντινίδης 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Θεσσαλονίκη 03-05-2019  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   

   

   

   

SIMON BENSASSON- CHIMCHI  ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ 
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