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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων σήμερα την 2α Μαρτίου
2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, ύστερα από την υπ’αριθμ. 10003/26-2-2016 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του Σώματος, παρόντος του Δημάρχου Χανίων κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΜΒΟΥΚΑ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αγγελάκη  Ναυσικά,  Αδοντάκης  Μανώλης,  Αλεξανδράκης  Νεκτάριος,  Αλιφιεράκη-Ανδρουλάκη  Ελευθερία,  Ανδρεάδης  Εμμανουήλ,
Αποστολάκη-Σαρικάκη Γεωργία, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης, Βλαζάκης Νικόλαος, Βλαχάκης Μιχαήλ, Βουλγαρίδης
Μηνάς, Βουτετάκη Αικατερίνη, Γούλας Λάμπρος, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Καραμπινάκης Νικόλαος, Κεμεσίδης Εμμανουήλ, Κοκκινάκη
Μαρία,  Κονταξάκης  Ευτύχιος,  Κοτζαμιχάλης  Μιχαήλ,  Κουκλάκης  Γεώργιος,  Κουρούσης  Χαράλαμπος,  Κουτράκης  Ιωάννης,  Λεβεντάκης
Δημήτριος, Λειψάκης Δημήτριος, Μαράκης Ιωάννης, Μαυρεδάκης Εμμανουήλ, Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Ξανθουδάκης Γεώργιος, Παινεσάκης
Νικόλαος, Παπαδάκης Δημήτριος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Παπαντωνάκης Νικόλαος, Περάκης Ιωάννης, Περράκη Βαρβάρα, Πουλιδάκης
Γεώργιος,  Ρίζος Σεραφείμ,  Σαρρής Ιωάννης,  Σκουλάκης Εμμανουήλ,  Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος, Τζήκας Θεόδωρος, Τζινευράκης Μιχαήλ,
Τσαπάκος Γεώργιος, Φανδριδάκης Κωνσταντίνος, Φιωτάκης Σταύρος, Φοβάκης Μανούσος, Φραγγεδάκης Γεώργιος, Φραγκάκης Εμμανουήλ,
Χατζηδάκη -Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψυχογιού Ελένη. 
Απουσίαζαν  ενώ  κλήθηκαν  νόμιμα  οι  κ.κ.  Δημοτικοί  Σύμβουλοι   Αλιφιεράκη-Ανδρουλάκη  Ελευθερία,  Αρχοντάκης  Γεώργιος,  Βαρδάκης
Αντώνιος-Ιωάννης,  Γούλας  Λάμπρος,  Καραγιαννάκης  Εμμανουήλ,  Καραμπινάκης  Νικόλαος,  Κοκκινάκη  Μαρία,  Λειψάκης  Δημήτριος,
Παινεσάκης Νικόλαος, Παπαδάκης Δημήτριος, Σκουλάκης Εμμανουήλ, Τζήκας Θεόδωρος, Τσαπάκος Γεώργιος, Φανδριδάκης Κωνσταντίνος,
Φιωτάκης Σταύρος, Φοβάκης Μανούσος και Φραγγεδάκης Γεώργιος.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα - πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Δρακακάκη. 
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, ήταν παρόντες οι κ.κ. Σούδας Φωκάς Κωνσταντίνος και Χανίων
Αθανασάκη Ειρήνη. Επίσης από τους Προέδρους – Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, ήταν παρόντες οι
κ.κ.  Απτέρων Μιχελιουδάκης Ιωάννης και Θερίσου Φυτουράκης Αθανάσιος. 
Πριν  τη  λήψη  της  126/2016  απόφασης  αποχώρησαν  οι  κ.κ.  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  Μυλωνάκη  Θεοχαρούλα,  Βουλγαρίδης  Μηνάς,
Παπαδογιάννης Αριστείδης, Κουκλάκης Γεώργιος, Μαυρεδάκης Εμμανουήλ, μετά την 126/2016 αποχώρησε ο κ. Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος
και μετά την 129/2016 αποχώρησαν οι κ.κ.Ανδρεάδης Εμμανουήλ, Περράκη Βαρβάρα, Ψυχογιού Ελένη, Ρίζος Σεραφείμ.

...................................................................................................................................................................
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 145
Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα το ακόλουθο υπ’ αριθμ. 9132/26-2-2016 έγγραφο
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά   Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 257/2008 απόφασης του
Δ.Σ. σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά χορήγησης καρτών στάθμευσης μονίμων
κατοίκων  και έχει ως εξής:
    Σας  διαβιβάζουμε  την  υπ'  αριθμ.  28/2016  απόφαση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  με  θέμα:
“Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 257/2008 απόφασης του Δ.Σ.  σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα
δικαιολογητικά χορήγησης καρτών στάθμευσης μονίμων κατοίκων”  και παρακαλούμε για τη λήψη
της σχετικής απόφασης του συμβουλίου σας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Χανίων 

 
ΘΕΜΑ:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.  257/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

         Στα Χανιά, σήμερα   25 Φεβρουαρίου   2016  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 09.00 η  Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ.  8599/19-
02-2016 πρόσκληση του προέδρου  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς
συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 
      Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα μελών βρέθηκαν δέκα  (10) μέλη
απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόμιμα  οι  Ψυχογιού Ελένη,  Αντώνης-Ιωάννης Βαρδάκης,   Παπαδογιάννης
Αριστείδης,  και Νικ. Παπαντωνάκης  και παρόντος του α΄ αναπληρωματικού   μέλους της πλειοψηφίας
Εμμ. Κεμεσίδη και του α' αναπληρωματικού μέλους της μειοψηφίας κ. Μηνάς Βουλγαρίδης ως αναφέρονται
παρακάτω, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίας:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
        Γεώργιος Φραγγεδάκης  Πρόεδρος                                                                               
        Δημήτρης Λεβεντάκης                     
        Δημ. Λειψάκης                                                                                        Ελένη Ψυχογιού   
        Φιωτάκης Σταύρος                                               Νικ. Παπαντωνάκης    
         Νικ. Βλαζάκης                                       Αρ. Παπαδογιάννης
        Μηνάς Βουλγαρίδης        
        Αντώνης- Ιωάννης  Βαρδάκης                                                                                                              
         Μιχάλης Κοτζαμιχάλης                                                                                                            
         Νάνσυ Αγγελάκη 
         Εμμ. Κεμεσίδης
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    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα κ. Αννα Ζερβουδάκη  υπάλληλο Δήμου Χανίων.
Μετά την λήψη της υπ' αριθμ. 17/16 αποφ., προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Αγγελλάκη και Δημ. Λειψάκης 
Μετά την  λήψη της υπ' αριθμ. 21/16 αποφ., προσήλθε ο κ. Μ. Βουλγαρίδης
Μετά την  λήψη της υπ' αριθμ. 22/16 αποφ. Αποχώρησε η κ. Ν. Αγγελάκη και προσήλθε μετά την λήψη
της υπ' αριθμ. 24/16 αποφ.
Μετά τη λήψη της υπ' αριθμ. 25/16 αποφ., αποχώρησε ο κ. Μιχ. Κοτζαμιχάλης 
Μετά την λήψη της υπ' αριθμ. 26/16 αποφ., αποχώρησε ο κ. Δημ. Λειψάκης
Μετά την λήψη της υπ' αριθμ.   27/16 αποφ. Αποχώρησε ο κ. Εμμ. Κεμεσίδης 
  Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη της  επιτροπής  την,  εντός  ημερήσιας  διάταξης,   υπ'αριθμ.
9132/23-2-16 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα κου Δημ. Φραγκάκη που έχει ως εξής:

“Με την υπ’ αριθμ. 257/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων, οι
προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά χορήγησης καρτών στάθμευσης μονίμων κατοίκων. Σύμφωνα με την
εν λόγω Απόφαση οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά καθορίστηκαν ως εξής:  «Χορήγηση μέχρι δύο
καρτών ανά τετραμελή οικογένεια. Για οικογένεια άνω των τεσσάρων μελών θα χορηγούνται μέχρι τρεις
κάρτες. Η χορήγηση των καρτών θα γίνεται με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών μαζί με τη
σχετική αίτηση που θα κατατίθεται από τους ενδιαφερόμενους: Για την πρώτη εκ των δύο καρτών απόδειξη
λογαριασμού ΔΕΗ,  ΟΤΕ,  ΔΕΥΑΧ ή  φορολογική  δήλωση  (Ε1).  Για  άνω της  μίας  κάρτας  τα  ανωτέρω
δικαιολογητικά  και  επιπλέον  Πιστοποιητικό  Οικογενειακής  Κατάστασης  και  αντίγραφο  φορολογικής
δήλωσης για προστατευόμενα μέλη. Σε κατοίκους που διαμένουν σε πολυκατοικίες με πάρκινγκ δεν θα
χορηγείται  κάρτα  παρά  μόνο  αν  ο  ενδιαφερόμενος  αποδείξει  ότι  δεν  έχει  χρήση  στο  πάρκινγκ  της
πολυκατοικίας και με τις ίδιες, ως ανωτέρω, προϋποθέσεις.». Με την ίδια Απόφαση επαναβεβαιώθηκαν οι
περιοχές των οποίων οι κάτοικοι δικαιούνται κάρτα καθώς και οι χώροι που έχουν παραχωρηθεί για την
στάθμευση των μονίμων κατοίκων.  
Σκοπός της παρούσας προτεινόμενης τροποποίησης της 257/2008 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
είναι  η  επικαιροποίηση των προϋποθέσεων και  των  δικαιολογητικών  χορήγησης  καρτών  στάθμευσης
μονίμων κατοίκων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Κυκλοφοριακών Έργων
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και τα αρχεία της (πρώην) Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας
παρατηρούνται  αποκλίσεις  μεταξύ  των  χορηγούμενων  καρτών  και  των  θέσεων  στάθμευσης  μονίμων
κατοίκων. Ειδικότερα, από τα μέσα του 2013, λόγω της  κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας, ο έλεγχος
και η εποπτεία του συστήματος ατόνησε με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην κυκλοφορία,
το δημόσιο χώρο αλλά και στην εξυπηρέτηση των δημοτών που δικαιούνται θέση στάθμευσης μονίμου
κατοίκου. 
Με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των μονίμων κατοίκων αλλά και τον εξορθολογισμό
του  συστήματος  χορήγησης  καρτών  στάθμευσης  προτείνονται  συγκεκριμένες  βελτιώσεις  στις
προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να
τους χορηγηθεί κάρτα στάθμευσης. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 1/2016 Απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής καθώς και την 13/2016 Γνώμη της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, προτείνονται τα παρακάτω: 
1. Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση και ανανέωση καρτών στάθμευσης μονίμων κατοίκων είναι το Τμήμα
Ελεγχόμενης  Στάθμευσης  και  Ελέγχου  Κοινόχρηστων  Χώρων  της  Διεύθυνσης  Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, σύμφωνα και με το ΦΕΚ 1688/13-8-2015. 
2. Για κάθε οικογένεια της οποίας τα μέλη διαμένουν στην ίδια οικία ή μεμονωμένα άτομα, επιτρέπεται η
χορήγηση μέχρι μίας (1) κάρτας στάθμευσης για ένα (1) αυτοκίνητο.
3.  Για οικογένεια άνω των τεσσάρων μελών της οποίας τα μέλη διαμένουν αποδεδειγμένα στην ίδια οικία,
επιτρέπεται η χορήγηση μίας (1) επιπλέον κάρτας στάθμευσης για ένα (1) αυτοκίνητο. 
4.  Τα  δικαιολογητικά  τα  οποία  οφείλουν  να  προσκομίζουν  οι  ενδιαφερόμενοι   στο  αρμόδιο  Τμήμα
Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων είναι τα εξής: 
Α) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, ότι τα προσκομισθέντα
στοιχεία  είναι  αληθή  και  ότι  ο  αιτών  δεν  διαθέτει  ιδιωτικό  χώρο  στάθμευσης  παρά  την  οδό  ή  θέση
στάθμευσης εντός κτηρίου (πυλωτή, υπόγειο γκαράζ κ.λπ.) που βρίσκεται εντός της καθορισμένης Ζώνης. 
Β) Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος από την οποία θα φαίνεται  η πλήρης (100%)
κυριότητα του αιτούντα, εκτός των περιπτώσεων συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται η μόνιμη κοινή διαμονή
τους εντός της καθορισμένης ζώνης. 
Γ)  Αντίγραφο  της  τελευταίας  δήλωσης  Ε1,  όπου  θα  φαίνεται  η  μόνιμη  κατοικία  του  αιτούντα.  Σε
περίπτωση μονίμων κατοίκων που έχουν εγκατασταθεί εντός του εκάστοτε τρέχοντος έτους και δεν έχουν
υποβάλλει  δήλωση  Ε1  με  τα  νέα  στοιχεία  κατοικίας,  είναι  απαραίτητη  η  προσκόμιση  πρόσφατου
αντιγράφου  λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας ή ΔΕΥΑΧ της μόνιμης κατοικίας.
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Δ) Αντίγραφο Ενοικιαστήριου Συμβολαίου κατοικίας για μισθωτές.
Ε) Για άνω της μίας (1) κάρτας ο ενδιαφερόμενος, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, οφείλει να
προσκομίζει και επιπλέον αντίγραφο φορολογικής δήλωσης για προστατευόμενα μέλη. 

5. Για την έκδοση καρτών στάθμευσης μονίμων κατοίκων απαιτούνται παράβολα τα οποία καταβάλλονται
στο Ταμείο του Δήμου Χανίων ως εξής: 
α) Για τους μόνιμους κατοίκους της  Ζώνης Παλαιάς Πόλης παράβολο πενήντα (50) ευρώ/έτος για την
δεύτερη κάρτα. Η πρώτη κάρτα θα διατίθεται δωρεάν. 
β) Για τους μόνιμους κατοίκους  των υπόλοιπων Ζωνών της πόλης των Χανίων παράβολο πενήντα
(50) ευρώ/έτος για την μία (1) κάρτα και ογδόντα (80) ευρώ/έτος για την δεύτερη κάρτα.  
Τα  έσοδα  τα  οποία  θα  προκύψουν  από  τις  καταβολές  των  ανωτέρω  παραβόλων  θα  διατίθενται
αποκλειστικά για την διενέργεια εργασιών και την προμήθεια υλικών συντήρησης και αναβάθμισης των
χώρων στάθμευσης μονίμων κατοίκων. 
 
6. Οι κάρτες στάθμευσης μονίμων κατοίκων οι οποίες χορηγήθηκαν σε δικαιούχους τα προηγούμενα έτη,
παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν με την έναρξη ισχύος της παρούσης. Οι νέες κάρτες στάθμευσης οι οποίες
θα εκδοθούν για το 2016 θα έχουν διάρκεια ισχύος ενός (1) ημερολογιακού έτους. Τους τελευταίους δύο
(2)  μήνες  κάθε  έτους  οι  ενδιαφερόμενοι  κάτοχοι  καρτών στάθμευσης μπορούν να  καταθέτουν αίτηση
ανανέωσης ενώ αιτήματα για έκδοση νέων καρτών στάθμευσης μπορούν να υποβάλλονται οποτεδήποτε. 
7. Το Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων υποχρεούται να τηρεί μητρώο
δικαιούχων κάρτας στάθμευσης μονίμου κατοίκου καθώς και αρχείο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών
τα οποία έχουν προσκομίσει οι δικαιούχοι. Το εν λόγω ηλεκτρονικό μητρώο δύναται να δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.    
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμεθα την λήψη Απόφασης σχετικά με την επικαιροποίηση της
υπ’  αριθμ.  257/2008  Απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  σχετικά  με  τις  προϋποθέσεις  και  τα
δικαιολογητικά χορήγησης καρτών στάθμευσης μονίμων κατοίκων. 

                                                Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών   
                                                       Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη της:

-  το άρθρο  73 του Ν. 3852/10, 

- την παρ. 5 της  υπ' αριθμ. 257/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει ως εξής:

“ 5. Την χορήγηση καρτών στάθμευσης μονίμων κατοίκων στις  περιοχές:

Παλιάς Πόλης ήτοι α) Σπλάντζια και περιμετρικά της και β) περιοχής Θεοτοκοπούλου και καθέτων αυτής, 
Κουμ – Καπί που περικλύεται από τις οδούς Κύπρου, Βενιζέλου και Μαριδάκη μη συμπεριλαμβανομένου
των οδών Κύπρου και Ελ. Βενιζέλου  και
 των ζωνών του κέντρου της πόλης 
με τις εξής προϋποθέσεις:
Τη χορήγηση μέχρι δύο καρτών ανά τετραμελή οικογένεια. 
Για οικογένεια άνω των τεσσάρων μελών θα χορηγούνται μέχρι τρεις κάρτες.
  Οι χορήγηση των καρτών θα γίνεται με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών μαζί με τη σχετική
αίτηση που θα κατατίθεται  από τους ενδιαφερόμενους:
Για  την  πρώτη  εκ  των   δύο  καρτών:  απόδειξη  λογαριασμού  Δ.Ε.Η,  Ο.Τ.Ε.  Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  ή  Φορολογική
δήλωση (Ε1)  
Για άνω της μία κάρτας, τα ανωτέρω δικαιολογητικά και επιπλέον Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης για προστατευόμενα μέλη.

  Σε κατοίκους που διαμένουν σε  πολυκατοικίες με πάρκινγκ  δεν θα χορηγείται,  κάρτα παρά μόνο αν ο
ενδιαφερόμενος  αποδείξει ότι δεν έχει χρήση στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας και με τις ίδιες, ως ανωτέρω,
προϋποθέσεις.”

- Την υπ' αριθμ. 13/2016 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων η οποία γνωμοδότησε τα
κάτωθι:
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“Συμφωνεί να γίνει επικαιροποίηση της 257/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων σχετικά με
τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά χορήγησης καρτών στάθμευσης μόνιμων κατοίκων και προτείνει τις
παρακάτω τροποποιήσεις/προσθήκες στην απόφαση 1/2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής:

-Να εξαιρεθούν από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου οι μόνιμοι κάτοικοι  της Ζώνης της Παλιάς
Πόλης για την έκδοση της 1ης κάρτας ενώ για τη 2η κάρτα το παράβολο να είναι στα πενήντα (50) ευρώ

-  Για τους  μόνιμους κατοίκους των υπόλοιπων Ζωνών  της  πόλης των Χανίων το  παράβολο να  μην
υπερβαίνει τα 50€ για την 1η κάρτα ενώ για τη 2η κάρτα το παράβολο να είναι στα ογδόντα (80) ευρώ.

-Να εξεταστεί η δυνατότητα μείωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

- Για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τρίτεκνους, πολύτεκνους, ηλικιωμένους, να υπάρχει έως και ολική
απαλλαγή από το παράβολο και να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα.”

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Μειοψηφούντων των κ.κ.  Ν.  Αγγελάκη και  Στ.  Φιωτάκη στο σύνολο της  απόφασης και  του κ.  Μηνά
Βουλγαρίδη στο σημείο που ορίζεται παράβολο για έκδοση πρώτης κάρτας στους μονίμους κατοίκους των
υπόλοιπων  ζωνών πλην της Παλιάς Πόλης και προτείνει να μην υπάρχει χρέωση για την έκδοση της
πρώτης κάρτας και σ΄αυτούς.
                                                ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Την τροποποίηση της υπ' αριθμ.  257/ 2008 Απόφασης του Δημοτικού   Συμβουλίου και στο σημείο αυτής
που αναφέρεται  στο 5ο θέμα και αφορά τις  προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά   περί χορήγησης καρτών
στάθμευσης μονίμων κατοίκων ως εξής:

1. Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση και ανανέωση καρτών στάθμευσης μονίμων κατοίκων είναι το Τμήμα
Ελεγχόμενης  Στάθμευσης  και  Ελέγχου  Κοινόχρηστων  Χώρων  της  Διεύθυνσης  Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, σύμφωνα και με το ΦΕΚ 1688/13-8-2015. 

2. Για κάθε οικογένεια της οποίας τα μέλη διαμένουν στην ίδια οικία ή μεμονωμένα άτομα, επιτρέπεται η
χορήγηση μέχρι μίας (1) κάρτας στάθμευσης για ένα (1) αυτοκίνητο.

3.  Για οικογένεια άνω των τεσσάρων μελών της οποίας τα μέλη διαμένουν αποδεδειγμένα στην ίδια οικία,
επιτρέπεται η χορήγηση μίας (1) επιπλέον κάρτας στάθμευσης για ένα (1) αυτοκίνητο. 

4.  Τα  δικαιολογητικά  τα  οποία  οφείλουν  να  προσκομίζουν  οι  ενδιαφερόμενοι   στο  αρμόδιο  Τμήμα
Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων είναι τα εξής: 
Α) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, ότι τα προσκομισθέντα
στοιχεία  είναι  αληθή  και  ότι  ο  αιτών  δεν  διαθέτει  ιδιωτικό  χώρο  στάθμευσης  παρά  την  οδό  ή  θέση
στάθμευσης εντός κτηρίου (πυλωτή, υπόγειο γκαράζ κ.λπ.) που βρίσκεται εντός της καθορισμένης Ζώνης. 
Β) Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος από την οποία θα φαίνεται  η πλήρης (100%)
κυριότητα του αιτούντα, εκτός των περιπτώσεων συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται η μόνιμη κοινή διαμονή
τους εντός της καθορισμένης ζώνης. 
Γ)  Αντίγραφο  της  τελευταίας  δήλωσης  Ε1,  όπου  θα  φαίνεται  η  μόνιμη  κατοικία  του  αιτούντα.  Σε
περίπτωση μονίμων κατοίκων που έχουν εγκατασταθεί εντός του εκάστοτε τρέχοντος έτους και δεν έχουν
υποβάλλει  δήλωση  Ε1  με  τα  νέα  στοιχεία  κατοικίας,  είναι  απαραίτητη  η  προσκόμιση  πρόσφατου
αντιγράφου  λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας ή ΔΕΥΑΧ της μόνιμης κατοικίας.
Δ) Αντίγραφο Ενοικιαστήριου Συμβολαίου κατοικίας για μισθωτές.
Ε)Για άνω της μίας (1) κάρτας ο ενδιαφερόμενος, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, οφείλει να
προσκομίζει και επιπλέον αντίγραφο φορολογικής δήλωσης για προστατευόμενα μέλη. 

5. Για την έκδοση καρτών στάθμευσης μονίμων κατοίκων απαιτούνται παράβολα τα οποία καταβάλλονται
στο Ταμείο του Δήμου Χανίων ως εξής: 
α) Για τους μόνιμους κατοίκους της  Ζώνης Παλαιάς Πόλης παράβολο πενήντα (50) ευρώ/έτος για την
δεύτερη κάρτα. Η πρώτη κάρτα θα διατίθεται δωρεάν. 
β) Για τους μόνιμους κατοίκους  των υπόλοιπων Ζωνών της πόλης των Χανίων παράβολο πενήντα
(50) ευρώ/έτος για την μία (1) κάρτα και ογδόντα (80) ευρώ/έτος για την δεύτερη κάρτα.  
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Τα  έσοδα  τα  οποία  θα  προκύψουν  από  τις  καταβολές  των  ανωτέρω  παραβόλων  θα  διατίθενται
αποκλειστικά για την διενέργεια εργασιών και την προμήθεια υλικών συντήρησης και αναβάθμισης των
χώρων στάθμευσης μονίμων κατοίκων. 
 
6. Οι κάρτες στάθμευσης μονίμων κατοίκων οι οποίες χορηγήθηκαν σε δικαιούχους τα προηγούμενα έτη,
παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν με την έναρξη ισχύος της παρούσης. Οι νέες κάρτες στάθμευσης οι οποίες
θα εκδοθούν για το 2016 θα έχουν διάρκεια ισχύος ενός (1) ημερολογιακού έτους. Τους τελευταίους δύο
(2)  μήνες  κάθε  έτους  οι  ενδιαφερόμενοι  κάτοχοι  καρτών στάθμευσης μπορούν να  καταθέτουν αίτηση
ανανέωσης ενώ αιτήματα για έκδοση νέων καρτών στάθμευσης μπορούν να υποβάλλονται οποτεδήποτε.
 
7. Το Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων υποχρεούται να τηρεί μητρώο
δικαιούχων κάρτας στάθμευσης μονίμου κατοίκου καθώς και αρχείο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών
τα οποία έχουν προσκομίσει οι δικαιούχοι. Το εν λόγω ηλεκτρονικό μητρώο δύναται να δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.
   Η απόφαση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων
                     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  28/2016

Επακολουθεί μικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των κ.κ.  Δημοτικών Συμβούλων Αγγελάκη Ναυσικάς,  Χατζηδάκη -Μιχαηλάκη Χρυσής,
Σαρρή Ιωάννη, Κουρούση Χαράλαμπου, Βουτετάκη Αικατερίνης και Παπαντωνάκη Νικόλαου. 

Την τροποποίηση της υπ' αριθμ.  257/ 2008 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο 5ο θέμα και
στο σημείο που αφορά τις  προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά περί χορήγησης καρτών στάθμευσης
μονίμων κατοίκων, ως εξής:

1. Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση και ανανέωση καρτών στάθμευσης μονίμων κατοίκων είναι το
Τμήμα  Ελεγχόμενης  Στάθμευσης  και  Ελέγχου  Κοινόχρηστων  Χώρων  της  Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, σύμφωνα και με το ΦΕΚ 1688/13-8-2015. 

2.  Για  κάθε  οικογένεια  της  οποίας  τα  μέλη  διαμένουν  στην  ίδια  οικία  ή  μεμονωμένα  άτομα,
επιτρέπεται η χορήγηση μέχρι μίας (1) κάρτας στάθμευσης για ένα (1) αυτοκίνητο.

3. Για οικογένεια άνω των τεσσάρων μελών της οποίας τα μέλη διαμένουν αποδεδειγμένα στην ίδια
οικία, επιτρέπεται η χορήγηση μίας (1) επιπλέον κάρτας στάθμευσης για ένα (1) αυτοκίνητο. 

4. Τα δικαιολογητικά τα οποία  οφείλουν να προσκομίζουν οι  ενδιαφερόμενοι  στο αρμόδιο Τμήμα
Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων είναι τα εξής: 
Α)  Αίτηση-Υπεύθυνη  Δήλωση όπου  θα  δηλώνεται  η  διεύθυνση  μόνιμης  κατοικίας,  ότι  τα
προσκομισθέντα στοιχεία είναι αληθή και ότι ο αιτών δεν διαθέτει ιδιωτικό χώρο στάθμευσης παρά
την οδό ή θέση στάθμευσης εντός κτηρίου (πυλωτή, υπόγειο γκαράζ κ.λ.π.) που βρίσκεται εντός της
καθορισμένης Ζώνης. 
Β) Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος από την οποία θα φαίνεται η πλήρης (100%)
κυριότητα του αιτούντα, εκτός των περιπτώσεων συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται η μόνιμη κοινή
διαμονή τους εντός της καθορισμένης ζώνης. 
Γ)  Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης Ε1, όπου θα φαίνεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντα. Σε
περίπτωση μονίμων κατοίκων που έχουν εγκατασταθεί εντός του εκάστοτε τρέχοντος έτους και δεν
έχουν  υποβάλλει  δήλωση  Ε1  με  τα  νέα  στοιχεία  κατοικίας,  είναι  απαραίτητη  η  προσκόμιση
πρόσφατου αντιγράφου  λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας ή ΔΕΥΑΧ της μόνιμης κατοικίας.
Δ) Αντίγραφο Ενοικιαστηρίου Συμβολαίου κατοικίας για μισθωτές.
Ε) Για άνω της μίας (1) κάρτας ο ενδιαφερόμενος, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, οφείλει
να προσκομίζει και επιπλέον αντίγραφο φορολογικής δήλωσης για προστατευόμενα μέλη. 
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5. Οι κάρτες στάθμευσης μονίμων κατοίκων οι οποίες χορηγήθηκαν σε δικαιούχους τα προηγούμενα
έτη, παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν με την έναρξη ισχύος της παρούσης. Οι νέες κάρτες στάθμευσης
οι οποίες θα εκδοθούν για το 2016 θα έχουν διάρκεια ισχύος ενός (1) ημερολογιακού έτους. Τους
τελευταίους δύο (2) μήνες κάθε έτους οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι καρτών στάθμευσης μπορούν να
καταθέτουν  αίτηση ανανέωσης ενώ αιτήματα  για  έκδοση νέων καρτών στάθμευσης  μπορούν να
υποβάλλονται οποτεδήποτε.
 
6. Το Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων υποχρεούται  να τηρεί
μητρώο δικαιούχων κάρτας στάθμευσης μονίμου κατοίκου καθώς και αρχείο των αιτήσεων και των
δικαιολογητικών τα οποία έχουν προσκομίσει οι δικαιούχοι. Το εν λόγω ηλεκτρονικό μητρώο δύναται
να δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

7.  Το  τέλος  για  την  έκδοση  καρτών  στάθμευσης  μονίμων  κατοίκων  θα  καθοριστεί  από  την
Οικονομική Επιτροπή. 
Τα  έσοδα  τα  οποία  θα  προκύψουν  από  τις  καταβολές  του  ανωτέρω  τέλους  θα  διατίθενται
αποκλειστικά για την διενέργεια εργασιών και την προμήθεια υλικών συντήρησης και αναβάθμισης
των χώρων στάθμευσης μονίμων κατοίκων. 

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

           ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ 17. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 33. ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΑΔΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 18. ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 34. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 19. ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ-ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 36. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 21. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37. ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 22. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38. ΤΖΗΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
7. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 39. ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 24. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25. ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 41. ΦΑΝΔΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 26. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ 42. ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
11. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 27. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43. ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
12. ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 28. ΠΑΙΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 44. ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 29. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
14. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 46. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
15. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 31. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 47. ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
16. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 32. ΠΕΡΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

Ακριβές αντίγραφο
Η  Γραμματέας

Γεωργία Δρακακάκη
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