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Για την παραλαβή οποιασδήποτε

απόφασης

από το Τµήµα Συγκοινωνιακών Κτιριακών

Έργων & Υπαιθρίων Χώρων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόµιση από τον
ενδιαφερόµενο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου ή βιβλιαρίου υγείας ή
άδειας οδήγησης).

Χορήγηση θέσης στάθµευσης αυτοκινήτου σε ΑΜΕΑ.

Για τη χορήγηση θέσης στάθµευσης αυτοκινήτου σε ΑΜΕΑ , ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει
σχετική αίτηση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η
ύπαρξη ειδικού ∆ελτίου Στάθµευσης ΑΜΕΑ, το οποίο χορηγείται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση
Μεταφορών της Περιφέρειας. Η Τεχνική Υπηρεσία, µετά από έλεγχο πληρότητας και
νοµιµότητας των δικαιολογητικών και κατόπιν αυτοψίας, όπου απαιτείται,

εισηγείται στην

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνει την τελική απόφαση για την
χορήγηση της θέσης στάθµευσης.
Η παραχώρηση της θέσης έχει ισχύ όση και η ισχύς της Γνωµάτευσης ΚΕΠΑ και όταν αυτή
λήγει πρέπει να κατατίθεται νέα σε ισχύ, ειδάλλως καταργείται η θέση.
Ο ενδιαφερόµενος οφείλει να ενηµερώνει την Υπηρεσία για κάθε µεταβολή των στοιχείων,
όπως αριθµός κυκλοφορίας αυτοκινήτου, αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας, κλπ. Επίσης, η
Υπηρεσία θα πρέπει να ενηµερώνεται και στην περίπτωση που αποβιώσει ο δικαιούχος της
θέσης στάθµευσης.

∆ικαιολογητικά (σε απλά φωτοαντίγραφα) :
Αίτηση ενδιαφερόµενου (υποβάλλεται στο γενικό πρωτόκολλο του ∆ήµου)
∆ελτίο αστυνοµικής ταυτότητας
Άδεια οδήγησης
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Άδεια κυκλοφορίας οχήµατος
∆ελτίο Στάθµευσης ΑΜΕΑ
Ιατρική γνωµάτευση ΚΕΠΑ (Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας)
Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (π.χ. πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥ∆ΑΠ)
Βεβαίωση µονίµου κατοικίας
Υπεύθυνη δήλωση µη κατοχής ανοικτής ή κλειστής θέσης στάθµευσης στο αναφερόµενο
ακίνητο

Αρχεία:
2.1 Αίτηση για χορήγηση θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ
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