Α’ όψη

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αίτηση Άδειας Mόνιµων Kατοίκων

Αριθµός Πρωτοκόλλου
Ηµεροµηνία
Τοµέας Ελέγχου Στάθµευσης

Προς Δήµο Θεσσαλονίκης
Παρακαλώ όπως µου χορηγήσετε σήµα στάθµευσης

Επώνυµο

κατοίκου, στην
Όνοµα

Ζώνη Ελεγχόµενης

Στάθµευσης, για το υπ’ αριθµόν

Πατρώνυµο

Όχηµα, κατά τα προβλεπόµενα στις αρ.1452/2017 &

Διεύθυνση Κατοικίας

1453/2017 A.Δ.Σ. του Δήµου Θεσσαλονίκης και τις
συναφείς αποφάσεις.

Οδός
Αριθµός

Τ.Κ.

Όροφος

Διαµέρισµα

Είδος Κατοικίας
Πολυκατοικία

Μονοκατοικία

Αριθµός Κυκλοφορίας Οχήµατος
Για το οποίο αιτείται έκδοση σήµατος

Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

Τηλέφωνο
Σταθερό

Κινητό

Ε-mail

Παρέλαβε Ο/Η

Ο/Η Αιτ

Β’ όψη

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ
Χορηγείται µόνο µία Κάρτα Στάθµευσης Μόνιµου Κατοίκου ανά διαµέρισµα, την οποία δικαιούνται οι κάτοχοι Ε.Ι.Χ. µε
ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας και µε άδεια κυκλοφορίας στο όνοµα του ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή της κατοικίας.
Αφορά µόνο κατοικίες και όχι επαγγελµατική στέγη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ιδιοκτήτες

ΕΚΤΥΠΩΣΗ Ε1 τελευταίου έτους (φωτοτυπία όλων των σελίδων µε σβησµένα τα οικονοµικά στοιχεία).
Πρέπει να αποδεικνύεται η µόνιµη κατοικία εντός των ορίων, που ορίζονται για τη χορήγηση της κάρτας µονίµου
κατοίκου.
Σε περίπτωση πρόσφατης αγοράς ακινήτου ή πρόσφατης αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, προσκοµίζεται αλλαγή
στοιχείων, ως προς τη διεύθυνση, από την αρµόδια εφορία.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ Ε9 (Να περιέχει το σχετικό ακίνητο).
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (φωτοτυπία).
ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (φωτοτυπία).
ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ (φωτοτυπία).
ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ (φωτοτυπία) ή άλλης εταιρίας (φωτοτυπία), όπου θα βεβαιώνεται το
οικιακό τιµολόγιο. Σε περίπτωση πρόσφατης σύνδεσης, φωτοτυπία του συµβολαίου µε τη ΔΕΗ ή άλλη εταιρία.
ΑΙΤΗΣΗ (Χορηγείται από την Υπηρεσία).

Ενοικιαστές
ΕΚΤΥΠΩΣΗ Ε1 τελευταίου έτους (φωτοτυπία όλων των σελίδων µε σβησµένα τα οικονοµικά στοιχεία).
Πρέπει να αποδεικνύεται η µόνιµη κατοικία εντός των ορίων, που ορίζονται για τη χορήγηση της κάρτας µονίµου κατοίκου.
Σε περίπτωση πρόσφατης µετακόµισης, προσκοµίζεται αλλαγή στοιχείων, ως προς τη διεύθυνση, από την αρµόδια εφορία.
ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΕ ΙΣΧΥ (Φωτοτυπία) ή εκτύπωση από την ανάλογη εφαρµογή.
Σε περίπτωση που αυτό έχει λήξει, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ, όπου θα δηλώνεται η συνέχιση της µίσθωσης.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (φωτοτυπία).
ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (φωτοτυπία).
ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ (φωτοτυπία).
ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ (φωτοτυπία) ή άλλης εταιρίας (φωτοτυπία), όπου θα βεβαιώνεται το οικιακό
τιµολόγιο. Σε περίπτωση πρόσφατης σύνδεσης, φωτοτυπία του συµβολαίου µε τη ΔΕΗ ή άλλη εταιρία.
ΑΙΤΗΣΗ (Χορηγείται από την Υπηρεσία).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) Σε περίπτωση LEASING, φωτοτυπία συµβολαίου µεταξύ εταιρίας και ενδιαφεροµένου. Εάν η εταιρία παραχωρεί το όχηµα µέσω LEASING
στον ενδιαφερόµενο, θα προσκοµίζει βεβαίωση στον ενδιαφερόµενο, ότι παρέχει µόνο σε αυτόν το όχηµα, προκειµένου να το χρησιµοποιεί.
2) H παραλαβή της κάρτας γίνεται µε την επίδειξη της αστυνοµικής ταυτότητας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ η χορήγηση του υπ’ αριθµ.

σήµατος στάθµευσης κατοίκου.

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ η χορήγηση σήµατος στάθµευσης κατοίκου.
Παρέλαβε Ο/Η

Ο/Η Διευθυντ

