
  
 
 
 

 
 Με ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 6ε/21-07-2020 ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη κε κλεία ησλ 
απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ: 

 

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΕΩΖ 
ΠΗΝΑΚΑ 

ΘΔΜA 
ΑΡ.
ΑΠ. ΘΔΜΑΣΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΔΛΖΦΘΖ 

  
ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ  

1
o
  57 

Έγθξηζε θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ 
ιφγσ εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζηα πιαίζηα 
ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 
«Απνθαηάζηαζε δεκηψλ πνπ ππέζηε ην 
νδηθφ δίθηπν ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ιφγσ ηεο 
Θενκελίαο ζηηο 28 & 29 Ννεκβξίνπ 2016. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Μπηηιήλεο ηελ έγθξηζε 
απαγφξεπζεο ηεο δηέιεπζεο νρεκάησλ απφ ην Διαηνηξηβείν ηνπ Κνθθηλνθφξνπ έσο ηελ αξρή 
ηεο Αγνξάο ζηε δηαζηαχξσζε κε ην δξφκν πνπ νδεγεί ζην Αξραίν  Τδξαγσγείν απφ 3 έσο 8 
Απγνχζηνπ 2020. 
Ζ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζην ηκήκα απηφ ζε απηή ηελ νδφ εθηηκάηαη ζε πέληε (5) εκέξεο. Θα 
εηδνπνηνχληαη ηα νρήκαηα κε πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ηφζν γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ φζν θαη 
φηη ν δξφκνο ζα παξακέλεη θιεηζηφο.  O δξφκνο γηα ηε δηέιεπζε ησλ πεδψλ ζα παξακέλεη 
πάληα πξνζπειάζηκνο θαη  ζα απαγνξεχεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε . Θα ηνπνζεηεζνχλ 
πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο απφ ηνλ εξγνιάβν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πεξαζηηθψλ. 
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Έγθξηζε Καλνληζηηθήο Απφθαζεο γηα ηε 
δηακφξθσζε, νξηνζέηεζε θαη 
παξαρψξεζε απνθιεηζηηθήο ζηάζκεπζεο 
ζε ζεκεία ηεο Πφιεο νρεκάησλ Α.Μ.Δ.Α. 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Μπηηιήλεο ηελ έγθξηζε ηεο Καλνληζηηθήο Απφθαζεο γηα 
ηε δηακφξθσζε, νξηνζέηεζε θαη παξαρψξεζε απνθιεηζηηθήο ζηάζκεπζεο ζε ζεκεία ηεο 
Πφιεο νρεκάησλ Α.Μ.Δ.Α. 
Απνθιεηζηηθέο Θέζεηο ζηάζκεπζεο Α.Μ.Δ.Α. 
Οη ζέζεηο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ πνπ παξαρσξνχληαη απφ ην Γ. Μπηηιήλεο είλαη αηνκηθέο, γηα 
εμππεξέηεζε ησλ δηθαηνχρσλ ζηελ θαηνηθία θαη θαηά πεξίπησζε (ζε εηδηθέο ζπλζήθεο) ζηελ 
εξγαζία ηνπο.  
 
Γηθαηνχρνη Θέζεο ηάζκεπζεο ΑΜΔΑ  
Οη δηθαηνχρνη-θάηνρνη ηνπ Γειηίνπ ηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ, φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 241/24-11-2005 (ΦΔΚ 290/Α/30-11-2005), σο ηζρχεη θαη εηδηθφηεξα: 
 

1. Αλάπεξνη Έιιελεο πνιίηεο θαη πνιίηεο ησλ άιισλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο κε θαηνηθία ζηελ Διιάδα, νη νπνίνη :  

 
i) έρνπλ πιήξε παξάιπζε ησλ θάησ ή άλσ άθξσλ ή ακθνηεξφπιεπξν αθξσηεξηαζκφ απηψλ.  
ii) εκθαλίδνπλ ζνβαξή θηλεηηθή αλαπεξία (αα) ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν θάησ άθξσλ κε 
πνζνζηφ αλαπεξίαο ζπλνιηθά φρη κηθξφηεξν ηνπ 67% (ββ) ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν θάησ 
άθξσλ κε ζπκκεηνρή θηλεηηθήο αλαπεξίαο ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν άλσ άθξσλ, κε πνζνζηφ 
αλαπεξίαο ζπλνιηθά φρη κηθξφηεξν ηνπ 67% απφ ηα νπνία ηα 40% ηνπιάρηζηνλ απφ ην έλα 
θάησ άθξν.  
 



2. Σπθινί Έιιελεο πνιίηεο θαη πνιίηεο ησλ άιισλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο κε θαηνηθία ζηελ Διιάδα, εθφζνλ έρνπλ νιηθή θαη απφ ηνπο δχν νθζαικνχο 
ηχθισζε, κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 100%  

 
3. Έιιελεο πνιίηεο θαη πνιίηεο ησλ άιισλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε 

θαηνηθία ζηελ Διιάδα, νη νπνίνη:  
 
i) Δίλαη λνεηηθά θαζπζηεξεκέλνη κε δείθηε λνεκνζχλεο θάησ ηνπ 40% ή  
ii) πάζρνπλ απφ απηηζκφ, εθφζνλ απηφο ζπλνδεχεηαη απφ επηιεπηηθέο θξίζεηο ή πλεπκαηηθή 
θαζπζηέξεζε, ή νξγαληθφ ςπρνζχλδξνκν, νη νπνίνη, εμαηηίαο ησλ παζήζεσλ απηψλ έρνπλ 
θαηαζηεί αλάπεξνη κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 67% θαη άλσ, είλαη αλίθαλνη γηα 
εξγαζία θαη έρνπλ αλάγθε βνεζείαο ή  
iii) πάζρνπλ απφ κεζνγεηαθή αλαηκία ή  
iv) πάζρνπλ απφ λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ ή είλαη λεθξνπαζείο κεηακνζρεπκέλνη 
ή ε) πάζρνπλ απφ ζπγγελή αηκνξξαγηθή δηάζεζε (αηκνξξνθηιία). 
 
Απαηηνχκελα Γηθαηνινγεηηθά  
 

 Αληίγξαθν ηνπ Γειηίνπ ηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ ηνπ ΠΓ 241/2005, ην νπνίν είλαη ζε ηζρχ.  

 Φσηναληίγξαθν ζπκβνιαίνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ αθηλήηνπ ή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ 
ζε πεξίπησζε ελνηθίαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο θηινμελείηαη απφ 
ζπγγεληθφ πξφζσπν, ζα πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο θαη 
ππεχζπλε δήισζε απηνχ πνπ ηνλ θηινμελεί. Δπηπιένλ απνδεηθηηθφ κφληκεο θαηνηθίαο 
(ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη πξφζθαηνο ινγαξηαζκφο ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ, θιπ).  

 Αληίγξαθν Άδεηαο θπθινθνξίαο νρήκαηνο (ην νπνίν λα είλαη ην ίδην κε απηφ πνπ 
αλαγξάθεηαη ζην δειηίν ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ). 

 Αληίγξαθν Άδεηαο νδήγεζεο ηνπ νδεγνχ ηνπ παξαπάλσ απηνθηλήηνπ, φπσο 
θαζνξίδεηαη ζην δειηίν ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ. Δλαιιαθηηθά αληίγξαθν άδεηαο 
νδήγεζεο ηνπ θεδεκφλα ΑΜΔΑ πνπ ιεηηνπξγεί σο βαζηθφο εμππεξεηεηήο ηνπ ΑΜΔΑ. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ δηθαηνχρνπ ζηελ νπνία λα δειψλνληαη ηα θάησζη:  
i) Όηη ν ελδηαθεξφκελνο ή άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ δε δηαζέηεη ζέζε ζηάζκεπζεο ζε 
πξαζηά, ππισηή, θιεηζηφ ρψξν ζηάζκεπζεο ή αθάιππην ρψξν ηεο νηθίαο ηνπ. 
ii) Όηη δελ έρεη δεηεζεί ζέζε ζηάζκεπζεο γηα ην ίδην άηνκν - φρεκα ζε άιιε πεξηνρή.  
iii) Όηη ζα ελεκεξψλεη ηελ Τπεξεζία γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε 
ρνξήγεζε ηεο ζέζεο γηα ην δηάζηεκα παξαρψξεζεο.  
iv) Όηη ε ζέζε ζηάζκεπζεο δελ απνηειεί ηδηνθηεζία ηνπ δηθαηνχρνπ επί δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ 
ρψξνπ, δελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα ρξήζεο ηεο πέξαλ ηεο ζηάζκεπζεο ηνπ δεισζέληνο 
νρήκαηνο θαη φηη δελ κεηαβηβάδεηαη ζε ηξίηνπο.  
v) Όηη έιαβε γλψζε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο φηη ε Σερληθή Τπεξεζία κπνξεί λα θαηαξγήζεη, λα 
κεηαθέξεη ή λα ηξνπνπνηήζεη ηε ζέζε, γηα ηε βέιηηζηε εμππεξέηεζε ησλ Γεκνηψλ. 
 
 
Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο ζέζεο 
 

 Ο ελδηαθεξφκελνο (δηθαηνχρνο ή άιιν άηνκν πξνο εμππεξέηεζή ηνπ, φπσο 
θαζνξίδεηαη ζην Γειηίν ηάζκεπζεο ΑΜΔΑ) θαηαζέηεη αίηεζε ζην Γήκν, ζπλνδεπφκελε 
απφ ηα πξναλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά.  



 Σν Σκήκα Κπθινθνξίαο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο εμεηάδεη ηελ 
πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Δάλ δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο ελεκεξψλεηαη 
εγγξάθσο ν ελδηαθεξφκελνο φηη δελ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο παξαρψξεζεο θαη 
δεηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ, κέζσ ζπκπιεξσκαηηθήο αίηεζεο, πξνθεηκέλνπ 
λα επαλεμεηαζηεί ην αίηεκά ηνπ.  

 Όηαλ νινθιεξσζεί ε πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε ηερληθή ππεξεζία δηελεξγεί 
απηνςία πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςεη ηηο ηπρφλ δεζκεχζεηο ζηάζκεπζεο, ηηο ζπλζήθεο 
θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο ζην ΟΣ θαη ζηα φκνξα πνπ δηακέλεη ην ΑΜΔΑ . Αλ θξηζεί 
φηη ε κειεηψκελε ζέζε εκπνδίδεη ηε δηέιεπζε άιισλ επάισησλ ρξεζηψλ ή ηελ νκαιή 
δηέιεπζε νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο ζα κειεηάηαη ε βέιηηζηε ιχζε θαη ζα 
ελεκεξψλεηαη ν δηθαηνχρνο γηα ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο.  

 Όηαλ νινθιεξσζνχλ νη παξαπάλσ ελέξγεηεο ε Σερληθή Τπεξεζία εηζεγείηαη γηα ιήςε 
απφθαζε απφ ηελ ΔΠΕ ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
παξαρψξεζεο (3 ρξφληα κεηά ηελ έθδνζε). ηελ απφθαζε αλαθέξεηαη επίζεο φηη κεηά 
ηε ιήμε ηνπ Γειηίνπ ε παξαρψξεζε απνθιεηζηηθήο ζέζεο ζηάζκεπζεο παχεη λα ηζρχεη 
ή δχλαηαη λα αλαλεψλεηαη κε εθ λένπ θαηάζεζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 
πηζηνπνηνχλ φιεο ηηο αξρηθέο πξνυπνζέζεηο.  

 Δθφζνλ ε παξαρψξεζε Θέζεο ηάζκεπζεο γίλεηαη ζε δξφκν ηνπ Β.Ο.Γ. ή 
πξσηεχνληνο εζληθνχ δηθηχνπ ε απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο ζα απνζηέιιεηαη κε επζχλε 
ηνπ Σκήκαηνο Κπθινθνξίαο ζηε Γ/λζε Οδηθψλ Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα έγθξηζε πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί Αζηπλνκηθή 
Απφθαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ ΚΟΚ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη.  

 Μεηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο παξαρψξεζεο ηεο ζέζεο απφ ηελ ΔΠΕ, ηελ έγθξηζε ηεο 
απφ ην Γ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο απφ ηνλ ΓΓΑΓ, ην Σκήκα 
Κπθινθνξίαο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ελεκεξψλεη ηνλ δηθαηνχρν ν νπνίνο νθείιεη κε 
δηθέο ηνπ δαπάλεο, εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
απφθαζεο, λα πξνκεζεπηεί ηα πιηθά θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ 
πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα δίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

 Με ηελ πξνζθφκηζε ησλ πιηθψλ θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο απφ ηνλ δηθαηνχρν, ε 
Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ πξνρσξεί ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 
πινπνηεζεί ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 
Γηαζηάζεηο-Πξνδηαγξαθέο ζέζεο 
 
Οη απνθιεηζηηθέο ζέζεηο ΑκεΑ έρνπλ δηαζηάζεηο 5.00Υ3.50 κέηξα (κε ηε κεγάιε πιεπξά 
παξάιιειε ζην πεδνδξφκην) ή αλ δελ είλαη εθηθηφ 5.00Υ3.00 κέηξα. Όηαλ ν δηθαηνχρνο 
εμππεξεηείηαη απφ φρεκα ηχπνπ βαλ κε ξάκπα, νη δηαζηάζεηο ηεο ζέζεο είλαη 4.50Υ6.60 κέηξα. 
Οη ζέζεηο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην νδφζηξσκα κε θίηξηλε δηαγξάκκηζε θαη ην δηεζλέο 
ζχκβνιν πξφζβαζεο ζην θέληξν. Ζ θάζεηε ζήκαλζε γίλεηαη κε πηλαθίδεο P-72, Πξ-4α (Αξρή 
ηζρχνο πηλαθίδαο) θαη Πξ-4γ (Σέινο ηζρχνο πηλαθίδαο).  
 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Κάζεηεο ήκαλζεο Θέζεο ηάζκεπζεο ΑΜΔΑ 
 
Τπνρξέσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ είλαη ε πξνκήζεηα: 
 

1. Γχν (2) πηλαθίδσλ Ρ-72 (Υψξνο ζηάζκεπζεο απνθιεηζηηθά γηα ζπγθεθξηκέλν φρεκα 

https://www.google.com/search?q=%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1+%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B7%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiQjrbT1tvqAhVDtXEKHUnFBM0QBSgAegQIFRAp


αηφκσλ κε αλαπεξία χζηεξα απφ εηδηθή άδεηα θαη κε αξηζκφ θπθινθνξίαο).   

 
 

2. Μία (1) πηλαθίδα Πξ-4α (Αξρή ηζρχνο πηλαθίδαο Ρ-72 πνπ ηνπνζεηείηαη θάζεηα πξνο 
ηνλ άμνλα ηεο νδνχ).  

     
 

3. Μία (1) πηλαθίδα Πξ-4γ (Σέινο ηζρχνο πηλαθίδαο Ρ-72 πνπ ηνπνζεηείηαη θάζεηα πξνο 
ηνλ άμνλα ηεο νδνχ).  

     
 

4. Γχν (2) ζσιήλεο γαιβαληδέ κήθνπο ηξηψλ (3) κέηξσλ θαη δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 1,5’’.  
 
Σα παξαπάλσ πιηθά ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηαθφξπθεο 
ζήκαλζεο νδψλ. 
 
 
Λνηπνί φξνη παξαρψξεζεο ζέζεο 
 

 Ζ παξαρψξεζε ηεο ζέζεο ηζρχεη γηα 3 έηε. Όηαλ ιήμεη ην Γειηίν ηάζκεπζεο γηα 
ΑΜΔΑ ή ηα 3 έηε ηεο παξαρψξεζεο ή εθιείςεη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 
παξαρσξήζεθε ε ζέζε, ηφηε απηή θαηαξγείηαη θαη επαλεμεηάδεηαη εθφζνλ 
πξνζθνκίδεηαη λέα αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Δθφζνλ ε λέα αίηεζε 
ππνβιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ κε ηα πιήξε δηθαηνινγεηηθά, εληφο 
εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε ιήμε ηνπ Γειηίνπ ηάζκεπζεο ή ηεο 
ηξηεηίαο, ε πθηζηάκελε ζήκαλζε ζα δηαηεξείηαη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο λέαο 
απφθαζεο.  

 Ο δηθαηνχρνο ή νη νηθείνπ ηνπ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλζνπλ ην Γήκν 
γηα θάζε κεηαβνιή ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ - δηθαηνινγεηηθψλ.  

 ε πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο ελεκεξσζεί εγγξάθσο απφ ηνλ δηθαηνχρν φηη νη 
πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηελ νπνία ρνξεγήζεθε ε ζέζε ζηάζκεπζεο έρνπλ εθιείςεη 
ή φηη δελ γίλεηαη πιένλ ρξήζε ηεο ζέζεο, ε παξαρψξεζε παχεη λα ηζρχεη θαη ε 
ζήκαλζε ζα αθαηξείηαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ.  

 ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δελ αληαπνθξηζεί ζε έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ηεο παξαρψξεζεο, ε Τπεξεζία ζα εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηελ 
αλάθιεζε ηεο απφθαζεο παξαρψξεζεο ηεο ζέζεο.  

 Δθφζνλ δεηείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη έγθξηζε δεκηνπξγίαο ξάκπαο ΑΜΔΑ 
επί ηνπ πεδνδξνκίνπ, απηή ζα ρνξεγείηαη παξάιιεια κε ηε ζέζε ζηάζκεπζεο, 
θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ αξκνδίνπ Σκήκαηνο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. ε 
πεξίπησζε πνπ ήδε παξαρσξεζείζεο ζέζεηο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
παξφληα θαλνληζκνχ (έρνπλ πιήξε θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζε ηζρχ), ζα δεηεζεί 
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2. Γηαλλάθα – Βαζηινχδε Δξηθχιε, ηαθηηθφ κέινο 
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απφ ηελ Τπεξεζία ε έγγξαθε δήισζε ηνπ δηθαηνχρνπ φηη φια ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ έρεη πξνζθνκίζεη θαηά ηελ αξρηθή ηνπ αίηεζε βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαη φηη έρεη 
αθφκε αλάγθε ηελ παξαρσξεζείζα ζέζε, ψζηε λα ζπκπιεξσζεί ν θάθεινο 
παξαρψξεζεο ρσξίο λα εθδνζεί λέα απφθαζε. 

 ε πεξίπησζε έξγσλ αλάπιαζεο, θπθινθνξηαθήο αλαδηνξγάλσζεο, 
αλαζεψξεζεο κειεηψλ, ζχληαμεο λέσλ θπθινθνξηαθψλ κειεηψλ, ε ζέζε ζα κπνξεί 
λα θαηαξγείηαη, λα κεηαθέξεηαη ή λα ηξνπνπνηείηαη, γηα ηε βέιηηζηε εμππεξέηεζε 
ηνπ θνηλνχ. 

 Γηα ιφγνπο ηζνλνκίαο ζα επαλεμεηαζηνχλ φιεο νη παξαρσξεζείζεο ζέζεηο 
ζηάζκεπζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα θιεζνχλ φινη νη δηθαηνχρνη λα πξνζθνκίζνπλ ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ εληφο εχινγνπ ρξφλνπ (έλαο κήλαο απφ 
ηελ εηδνπνίεζε), ψζηε λα εθδνζνχλ νη αληίζηνηρεο λέεο παξαρσξήζεηο. 

 ε πεξίπησζε πνπ νη ήδε παξαρσξεζείζεο ζέζεηο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
παξφληα θαλνληζκνχ (έρνπλ πιήξε θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζε ηζρχ), ζα δεηεζεί 
απφ ηελ Τπεξεζία, ε έγγξαθε δήισζε ηνπ δηθαηνχρνπ φηη φια ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ έρεη πξνζθνκίζεη θαηά ηελ αξρηθή ηνπ αίηεζε βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαη φηη έρεη 
αθφκε αλάγθε ηελ παξαρσξεζείζα ζέζε, ψζηε λα ζπκπιεξσζεί ν θάθεινο 
παξαρψξεζεο ρσξίο λα εθδνζεί λέα απφθαζε. 
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