
                                                                    Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ.  2ης / 2010 συνεδρίασης 
της  ∆ηµαρχιακής  Επιτροπής 

 

Αριθ.  απόφασης  54 / 2010 

 
 

                                                                                                                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η      

            Συζήτηση και λήψη απόφασης για εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο περί έγκρισης 
«συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης σε επιλεγµένες περιοχές του ∆ήµου Χαλανδρίου και 
καθορισµός των τελών»     

          

                              
 

Χαλάνδρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα  την  26
η  του µήνα Ιανουαρίου 2010,  ηµέρα της 

εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 9:30 π.µ. συνεδρίασε η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή Χαλανδρίου, κατόπιν της από 

21/01/2010 εγγράφου πρόσκλησης του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε έναν από τους Συµβούλους, 

σύµφωνα µε τα άρθρα 95 και 96 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06 Κ114/Α/08.06.2006). 

 

          Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι µε σύνολο 7 µελών βρέθηκαν παρόντα  7 : 

            Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                                               Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
        1.    ∆ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ :  ΓΡΗΓΟΡΗΣ  ΕΠΑΜ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ   

        2.                                                        ΖΑΝΙ∆ΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                                     

        3.                                                        ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                                                            ΟΥ∆ΕΙΣ                                           

4.   ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.   ΤΣΙΚΙΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 

6.   ΓΚΟΤΣΗ-ΜΑΓΚΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ         

       7.                                                        ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

  

 

                                                                                                                                                                                                                   

  O ∆ήµαρχος - Πρόεδρος εισηγούµενος το 13
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης, είπε ότι: 

Mας υπεβλήθη η µε αριθµ.πρωτ.1339/ 25-1-2010  εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά µε την 

έγκριση «για το σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης σε επιλεγµένες περιοχές του ∆ήµου Χαλανδρίου και 

καθορισµός των τελών» και µας έκαναν γνωστό ότι: 

1. Ο ∆ήµος Χαλανδρίου θα εγκαταστήσει πιλοτικά στην αρχή σε ορισµένες περιοχές της πόλης 

σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης µετά από τις εκ του νόµου προβλεπόµενες διαδικασίες. Προβλέπονται 

από τη µελέτη υλοποίησης εφαρµογής που εγκρίθηκε µε την 331/09 Απόφαση του ∆Σ κατά το πρώτο 

στάδιο τριών ειδών θέσεων ελεγχόµενης στάθµευσης: α) κατοίκων, β) επισκεπτών, γ) µικτής χρήσης και 

µία ειδική κατηγορία θέσεων στάθµευσης οχηµάτων για ΑΜΕΑ και επαγγελµατικές ανάγκες όπως ορίζει ο 

νόµος 2696/99 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) 

Η ακριβής χωροθέτηση των θέσεων αυτών αποτυπώνεται στους ενσωµατωµένους στην παρούσα 

εισήγηση, πίνακες της µελέτης και θα σηµανθούν µε οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση, σύµφωνα µε το 

νόµο (άρθρο 4, Κ.Ο.Κ.) και τις µελέτες. 

Στην εφαρµογή του Συστήµατος Ελεγχόµενης Στάθµευσης τα δίκυκλα θα  σταθµεύουν σε θέσεις που 

προβλέπεται από τη µελέτη. 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

Στις θέσεις αυτές θα µπορούν να σταθµεύουν µόνο οι κάτοικοι της συγκεκριµένης ζώνης στάθµευσης στην 

οποία περιλαµβάνονται οι θέσεις αυτές χωρίς χρονικό περιορισµό και έχουν υπολογισθεί σε 1.118 θέσεις . 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

Στις θέσεις αυτές προβλέπεται ολιγόωρη στάθµευση οχηµάτων αποκλειστικά επισκεπτών µε πληρωµή µε 

µέγιστη επιτρεπόµενη διάρκεια στάθµευσης τις τρεις (3) ώρες και έχουν υπολογισθεί σε 536 θέσεις. 



 

ΘΕΣΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Στις θέσεις αυτές προβλέπεται ολιγόωρη στάθµευση οχηµάτων µε µέγιστη επιτρεπόµενη διάρκεια 

στάθµευσης τις τρεις (3) ώρες για τους επισκέπτες και δωρεάν για τους κατοίκους της αντίστοιχης ζώνης 

(Α ή Β) και έχουν υπολογισθεί σε 840 θέσεις. 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  

Οι θέσεις αυτές θα δεσµεύονται από το ∆ήµο και θα διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

για την εξυπηρέτηση ορισµένων επαγγελµατικών αναγκών όπως καθορίζεται από το νόµο ∆2/3311 8-1-

1992 (π.χ., Οργανισµοί Κοινής Ωφελείας, Τράπεζες, Ξενοδοχεία κλπ). Αυτή τη στιγµή είναι 

καταγεγραµµένες 10 θέσεις ΑΜΕΑ και 23 ειδικές θέσεις. 

 

2. Το σύστηµα ελεγχόµενης Στάθµευσης θα ισχύει για µεν τις θέσεις των επισκεπτών κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες από 09:00 έως 21:00 τα δε Σάββατα από 09:00 έως 16:00 για δε τις θέσεις κατοίκων και 

τις ειδικές θέσεις χωρίς χρονικό περιορισµό για όλες τις ηµέρες και ώρες. 

Η υλοποίηση του συστήµατος ελεγχόµενης και η διαχείριση του συστήµατος θα ανατεθούν σε 

διαχειριστή, ο οποίος θα εγκαταστήσει σύµφωνα µε σχέδια και προδιαγραφές του ∆ήµου την υποδοµή που 

απαιτείται για την λειτουργία του συστήµατος (οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση, κέντρο τηλεφωνικής 

εξυπηρέτησης κλπ), θα παράγει το υλικό πληρωµής του τέλους στάθµευσης (ηλεκτρονική συσκευή, ξυστές 

και τηλεφωνικές κάρτες, σήµατα στάθµευσης κατοίκων και ειδικών θέσεων, δηµιουργία ιστοσελίδων στο 

διαδίκτυο κλπ), θα αναλάβει την διανοµή των καρτών στάθµευσης και ηλεκτρονικής συσκευής στα σηµεία 

πώλησης (τριτοπωλητές), θα συντηρεί την υποδοµή του συστήµατος και θα είναι υπεύθυνος για την 

πληροφόρηση του κοινού και για την προβολή του συστήµατος. 

Η αστυνόµευση του συστήµατος και η διαχείριση των κλήσεων (έκδοση, επίδοση), για παραβάσεις 

στάθµευσης στην περιοχή εφαρµογής του συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης καθώς και της παράνοµης 

στάθµευσης στις περιοχές που γειτνιάζουν και επηρεάζουν την λειτουργία της ελεγχόµενης στάθµευσης θα 

γίνεται από την ∆ηµοτική Αστυνοµία. Η βεβαίωση των προστίµων για επιδοθείσεις κλήσεις λόγω 

παράνοµης στάθµευσης στις περιοχές ελεγχόµενης στάθµευσης θα γίνεται από την ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών 

Προσόδων. Προ της εφαρµογής του συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης θα ρυθµισθούν µε νεότερη 

κανονιστική απόφαση ιδίως τα θέµατα που αφορούν τις περιπτώσεις επιβολής προστίµων καθώς και το 

ύψος αυτών. Κατά την πρώτη φάση του συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης οι περιοχές εφαρµογής του 

χωρίζονται στις ακόλουθες τρεις (3) ζώνες ήτοι (βλ. σχέδιο 5.1): 

 

• Ζώνη Ι : Είναι οι άξονες που εξυπηρετούν αποκλειστικά τους επισκέπτες (επί πληρωµή)  και 

περιλαµβάνουν τις οδούς Βασ. Γεωργίου Β’, Αγ. Παρασκευής, Αγ. Γεωργίου, Κολοκοτρώνη, 25
ης

 

Μαρτίου, Α. Παπανδρέου καθώς και τις οδούς Αριστοφάνους και Αριστοτέλους στο τµήµα τους 

µεταξύ Αγ. Παρασκευής και Αγ. Γεωργίου. 

 

• Ζώνη ΙΙ : Η µικτή ζώνη εξυπηρετεί τους επισκέπτες και τους κατοίκους, περικλείεται από τις οδούς 

Ηρώδου Αττικού (από τη οδό Νυµφών εώς την οδό Κολοκοτρώνη), Κανατσούλη, Γκίνη, 

Ζαλοκώστα (έως την οδό Φωσκόλου), Φώσκολου (από Ζαλοκώστα έως Παλαιολόγου-

Παπανικολή), Σολωµού από Παλαιολόγου, Καλογρέζης, Πεισίστρατου, Οµήρου, Ολυµπιονικών, 

Αριστοφάνους, Καραολή ∆ηµητρίου, Αριστοτέλους, Σωκράτους, Αριστείδου, Αγ. Παρασκευής, 

Αισχύλου και ∆ιογένους (δεν συµπεριλαµβάνεται), Καλλισπέρη Σεβ., Λίτσα Φ., Απόλλωνος, 

Αριστοτέλους και Νυµφών (γενικότερα εξαιρούνται οι οδοί της Ζώνης Ι).  

 

• Ζώνη ΙΙΙ : Η ζώνη αυτή εξυπηρετεί αποκλειστικά τους κατοίκους και  οριοθετείται από τις οδούς 

Παλαιολόγου, Κηφισίας, Καρελλά Ν (χωρίς να περιλαµβάνονται στο σύστηµα), Επιδαύρου, Π. 

Μελά, Γρίβα, Γυφτοπούλου Πατριάρχου Γρηγορίου Ε Αθ. ∆ιάκου, (συµπεριλαµβανοµένων), 

Βάρναλη (χωρίς να περιλαµβάνεται στη περιοχή), ∆άσους, Ηρώδου Αττικού, Πανός, και ∆ιονύσου, 

Ευριπίδου (δεν συµπεριλαµβάνονται στο σύστηµα οι 2 τελευταίες οδοί και της Ζώνης ΙΙ). 
 

 



 
Παράλληλα µε τις 3 ζώνες στάθµευσης η περιοχή µελέτης  θα χωριστεί και σε 2 τοµείς (Α & Β) µε όριο 

τον άξονα Α. Παπανδρέου – Ηρώδου Αττικού – ∆άσους. Το όριο αυτό «χωρίζει» τους κατοίκους της ΠΜ 

σε δύο περιοχές περιορίζοντας τη στάθµευση των οχηµάτων τους στο τοµέα που βρίσκεται η κατοικία 

τους. Με το µέτρο αυτό ο κάτοικος του τοµέα Α δεν θα µπορεί να σταθµεύσει το όχηµά του στις θέσεις 

κατοίκων του τοµέα Β ενώ η στάθµευση στις άλλες ζώνες θα γίνεται µε πληρωµή και µε το χρονικό 

περιορισµό που ισχύει για τους επισκέπτες, για τις ώρες λειτουργίας του συστήµατος.   

Οι αλλαγές στο υφιστάµενο καθεστώς στάθµευσης , ανά πλευρά Οικοδοµικού τετραγώνου (Ο.Τ.), 

εµφανίζονται στους ακόλουθους πίνακες οι οποίοι αποτελούν τις σελίδες 6 έως 26 της παρούσας και οι 

οποίοι περιλαµβάνουν το σύνολο των οδών στις οποίες θα εφαρµοσθεί το σύστηµα της ελεγχόµενης 

στάθµευσης αποτελούν δε αναπόσπαστο µέρος της παρούσας εισήγησης: 

 

3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ 

 

Το τέλος που προτείνεται να ισχύσει ανά κατηγορία θέσης είναι: 

 

Ι. Θέσεις Επισκεπτών. 

Στάθµευση ηµισείας ώρας 0,50€ µιάς ώρας 1,00€ µιάς και ηµισείας ώρα 1,50€ δύο ωρών 2,00€, δύο και 

ηµισείας ώρας 4,00€, τριών ωρών 6,00€. 

Η είσπραξη των αναλογούντων τελών θα γίνεται από το ∆ήµο Χαλανδρίου (∆ιεύθυνση Οικονοµικής 

∆ιαχείρισης) µε την διάθεση (α) ξυστών καρτών προπληρωµένου χρόνου στάθµευσης που θα είναι αξίας 

0,50€, 1,00€ και 2,00€ (β) τη διάθεση πλαστικών καρτών προπληρωµένου χρόνου στάθµευσης µε την 

χρήση κινητού τηλεφώνου που θα είναι αξίας 5,00€ και άνω, γ)τη χρήση προπληρωµένου χρόνου 

στάθµευσης µε ηλεκτρονική συσκευή που θα είναι αξίας 10,00€, 20,00€ και 50€. 

Για τους χρήστες ηλεκτρονικής συσκευής ή τηλεφώνου θα υπάρχει µια ελάχιστη χρέωση του χρήστη 

0,25€, που θα αντιστοιχεί σε χρόνο στάθµευσης 15 λεπτών της ώρας, ενώ µετά την παρέλευση του 

δεκαπεντάλεπτου η χρέωση του χρήστη θα γίνεται ανά λεπτό µε το ισχύον τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε 

χρονικό διάστηµα στάθµευσης. Σε αµφότερες τις περιπτώσεις οι κάρτες στάθµευσης θα παράγονται από 

τον διαχειριστή, θα παραδίδονται στο ∆ήµο για αυθεντικοποίηση και εν συνεχεία θα διατίθενται προς τον 

διαχειριστή ο οποίος θα αναλάβει τη διάθεσή των στο κοινό και σε τριτοπωλητές µε δικό τους προσωπικό. 

Στις θέσεις αυτές δεν επιτρέπεται η πέραν των τριών (3) ωρών στάθµευσης.  

 

Το ανωτέρω τέλος στάθµευσης θα ισχύσει ενιαίο για όλες τις περιοχές (ζώνες) κατά το στάδιο της αρχικής 

εφαρµογής του συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης για λόγους απλούστευσης και εξοικείωσης του 

κοινού, µε δυνατότητα τροποποίησης του στο µέλλον, προκειµένου να προσαρµόζεται στα διαφορετικά 

επίπεδα ζήτησης στάθµευσης που θα παρατηρηθούν ενδεχοµένως σε διαφορετικές περιοχές, ύστερα από 

αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

ΙΙ. Θέσεις Κατοίκων. 

Ετήσιο τέλος στάθµευσης δέκα (10,00€) χωρίς χρονικό περιορισµό ανά θέση ελεγχόµενης στάθµευσης 

εντός της προσδιορισµένης περιοχής (ζώνης) κατοικίας του. Το τέλος καταβάλλεται άπαξ του έτους στο 

∆ήµο και χορηγείται στον ενδιαφερόµενο κάτοικο ειδικό σήµα ετήσιας ισχύος από την ηµέρα έκδοσης του 

που επικολλάται στο εσωτερικό και σε εµφανές σηµείο του ανεµοθώρακα των αυτοκινήτων ανά θέση 

διαγράµµιση της µελέτης. Τα σήµατα αυτά θα παράγονται µε δαπάνη του διαχειριστή και θα παραδίδονται 

στο ∆ήµο προκειµένου να διατίθενται στους κατοίκους.  

 

Σήµα στάθµευσης κατοίκου δικαιούται ο κάτοικος για ένα µόνο συγκεκριµένο αυτοκίνητο ή δίκυκλο της 

κατοχής του, που χωρά στην ανά θέση διαγράµµιση της µελέτης. Σε περίπτωση που κάποιος κάτοικος 

δικαιούται δεύτερη θέση στάθµευσης θα πληρώνει 50€, ενώ για τρίτο αυτοκίνητο 100€ χωρίς χρονικό 

περιορισµό ανά θέση ελεγχόµενης στάθµευσης εντός της προσδιορισµένης περιοχής (ζώνης) κατοικίας 

του. 

 

 



Για την έκδοση του σήµατος αυτού ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να υποβάλλει τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

 

� Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση 

� Αντίγραφο συµβολαίου ιδιοκτησίας ή µίσθωσης του ακινήτου του ή δύο πρόσφατους 

λογαριασµούς οργανισµών κοινής ωφέλειας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τελευταίου 

οικονοµικού έτους. 

� Άδεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που χωρούν στην ανά θέση διαγράµµιση της µελέτης σε 

αντίγραφο. 

 

Ο κάτοικος, σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, υποχρεούται να δηλώσει την αλλαγή, διαφορετικά 

θεωρείται παραβάτης. 

Το ως άνω τέλος ισχύει κατά το στάδιο της αρχικής εφαρµογής του συστήµατος δυνάµενο να 

αναπροσαρµοσθεί στο µέλλον ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

ΙΙΙ. Ειδικές Θέσεις Αποκλειστικής Στάθµευσης Για Επαγγελµατικές Ανάγκες. 

Οι ειδικές θέσεις στάθµευσης θα δεσµεύονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την 

εξυπηρέτηση ορισµένων επαγγελµατικών αναγκών (φορτοεκφορτώσεις εµπορευµάτων και όποιες θέσεις 

προκύπτουν από το νόµο ∆2/3311 8-1-1992). 

Τέλος οι κάτοχοι των αυτοκινήτων που χωρούν στην ανά θέση διαγράµµιση της µελέτης που είναι για 

άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ), δύναται να σταθµεύουν χωρίς χρονικό περιορισµό στις θέσεις 

ελεγχόµενης στάθµευσης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή στις θέσεις επισκεπτών, εφόσον σε εµφανές 

σηµείο του ανεµοθώρακα των αυτοκινήτων που προβλέπεται στην ανά θέση διαγράµµιση της µελέτης 

υπάρχει η χορηγούµενη ειδική κάρτα Α.Μ.Α για οχήµατα ατόµων µε αναπηρία,  όπως καθορίζεται από  

προεδρικό διάταγµα 241, ΦΕΚ 290/30-11-2005. 

Με τα κατά τα ανωτέρω εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί όσο τούτο είναι δυνατό η διασφάλιση στάθµευσης των 

κατοίκων στις αντίστοιχες θέσεις των προσδιορισµένων περιοχών µε την αποτροπή της στάθµευσης µη 

κατοίκων των περιοχών αυτών, η αύξηση της χρήσης των Μέσων Μαζικής µεταφοράς, η αποθάρρυνση της 

χρήσης ιδιωτικών αυτοκινήτων επισκεπτών στις περιοχές µείζονος εµπορικής δραστηριότητας ή παροχής 

υπηρεσιών για µακροχρόνια στάθµευση. 

Επίσης επιτυγχάνεται η δραστική µείωση της παράνοµης στάθµευσης των βραχυχρονίων σταθµευόντων 

που προκαλεί τεράστια κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήµατα στις περιοχές εφαρµογής του 

συστήµατος (αναλυτική αιτιολόγηση περιλαµβάνεται στη σχετική µελέτη για την ελεγχόµενη στάθµευση 

που εγκρίθηκε µε την 331/2009 Απόφαση ∆.Σ. Χαλανδρίου). Επιπλέον τούτων τα προυπολογιζόµενα 

καθαρά έσοδα (µετά την αφαίρεση του προβλεπόµενου κόστους) από την εφαρµογή του συστήµατος θα 

διατεθούν αποκλειστικά για την βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της πόλης. Οι δύο πίνακες της 

µελέτης οι οποίοι αποτελούν τις σελίδες 25 έως και 28 της παρούσας, εµφανίζουν την εκτίµηση των 

προβλεπόµενων εσόδων – δαπανών κατ΄έτος και της 5ετίας από της εφαρµογής του συστήµατος που θα 

ανέλθουν στο ποσό των 10,4 εκατ. €  αποτελούν δε αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 

 

Τα ως άνω έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για την µερική χρηµατοδότηση (τα υπόλοιπα θα καλυφθούν 

από άλλους δηµοτικούς πόρους) των κατωτέρω δαπανών που θα προκύψουν για: 

• ∆ηµιουργία νέων χώρων στάθµευσης 

• Συντήρηση οδικού αστικού δικτύου και σήµανσης. 

• Έξοδα που προκύπτουν από την εφαρµογή και τον έλεγχο του Κ.Ο.Κ. 

• Παρεµβάσεις ∆ήµου στη βελτίωση υπηρεσιών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς που όπως προβλέπουν 

όλες οι σχετικές µελέτες βελτιώνουν τις κυκλοφοριακές συνθήκες των αστικών περιοχών. 

 

Για το έτος 2010 στις συγκεκριµένες κατηγορίες έργων και δράσεων προβλέπονται στο επενδυτικό 

πρόγραµµα του ∆ήµου (Π.∆.Σ. 3996/2004) δαπάνες που κατά πολύ υπερβαίνουν τα αναµενόµενα έσοδα. 

 

Η καλή εκτέλεση της εφαρµογής του συστήµατος θα παρακολουθείται από εξουσιοδοτηµένη από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο επιτροπή και από τις συναρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Χαλανδρίου: 



 

 

 

• ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  

• ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

• ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

 

Η υποστήριξη του συστήµατος από εξωτερικούς συµβούλους θα εξετασθεί σε νεώτερη απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Θέτω υπόψη σας το θέµα και παρακαλώ για την λήψη της σχετικής απόφασης. 

 
 

Η  ∆ηµαρχιακή  Επιτροπή 
Μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 79 παρ.2 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων 

(Ν.3463/2006) για την έκδοση από την ∆ηµαρχιακή Επιτροπή τοπικών κανονιστικών αποφάσεων και τους 

λόγους όπως αναλυτικά αναφέρονται στην µε αριθµ.πρωτ.1339/ 25-1-2010  εισήγηση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας, 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Κατά πλειοψηφία εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση «για το σύστηµα ελεγχόµενης 

στάθµευσης σε επιλεγµένες περιοχές του ∆ήµου Χαλανδρίου και καθορισµός των τελών» 

 

Μειοψήφησε ο κ. Θεοδώρου Γεώργιος 

Οι κ.κ. Γκότση – Μάγκουρα Κυριακή και Παπαϊωάννου Χαράλαµπος ψήφισαν λευκό.     

 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  54 / 2010. 

Ανατίθεται στον κ. ∆ήµαρχο η περαιτέρω ενέργεια. 

Γι' αυτό, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Χαλάνδρι 27 / 1 / 2010 

 

             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ 

                                                                                                                    ΖΑΝΙ∆ΑΚΗΣ  Κ., ΚΟΣΣΥΒΑΣ  Μ. , 

                                                                                                                   ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Γ., ΤΣΙΚΙΝΗ Α. – Μ.,   

                                                                                                      ΓΚΟΤΣΗ – ΜΑΓΚΟΥΡΑ Κ., ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ.                                                                                                                 

    ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΠΑΜ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                            
                                                                                                 
 
      

                                                                             
                                              Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου  
                                                                     ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

                            Η προϊσταµένη  τµήµατος γραµµατείας ∆ηµοτικών οργάνων              
 

 
          

                                                            

                                                               


