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Απιθμόρ 89 

9
η
 ςνεδπίαζη 

Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ευήρ Γήμος Παηπέυν 

ηηρ 3
ηρ

 Γεκεμβπίος 2020 

--------------------------- 
 

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 3
η
 Γεκεμβπίος 2020, εκέξα Πέμπηη θαη ψξα 11.00 π.μ. 

κεηά απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, κε αξηζκφ 

9/27-11-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Δπιηποπήρ 

Ποιόηηηαρ Ευήρ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 436/13-11-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα ελλέα (9) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξφεδξνο 2) Γηνλχζηνο Πιέζζαο - ηαθηηθφ κέινο 3) Ήξα – 

Δηξήλε Κνπξή – ηαθηηθφ κέινο 4) Γεκήηξηνο Πειεθνχδαο – ηαθηηθφ κέινο 5) Θεφδσξνο 

Ξπιηάο – ηαθηηθφ κέινο 6) Αζαλάζηνο Γνχξνο – ηαθηηθφ κέινο θαη 7) Ησάλλεο Σζηκπνχθεο 

–αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – ηαθηηθφ κέινο εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απφθαζεο 85/2020)  

Ο θ. Ναπνιέσλ Σξηαληαθπιιφπνπινο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο εηζήιζε ζηε 

ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 6
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απφθαζεο 

90/2020) ελψ απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 7
νπ

 ζέκαηνο ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απφθαζεο 91/2020). 

Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνχθεο –αλαπιεξσκαηηθφ κέινο απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απφθαζεο 93/2020).. 

Οη θ.θ. Υξήζηνο Μπαθαιάξνο, Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο, Γηνλχζηνο Βνξίζεο θαη 

Γεψξγηνο Ρψξνο - ηαθηηθά κέιε δελ εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο. 

………………...…………………………………………………………..……..………….… 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην (5ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζέηνληαο 

ππφςε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 14695/20-10-2020 

δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 14299/14-10-2020 εηζήγεζε ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνχ Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο 

(Γ/λζε Πνιενδνκηθνχ Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Γφκεζεο – Σκήκα πγθνηλσληαθνχ 

θαη Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο- Σελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο 

Εσήο- Δληαχζα- ΘΔΜΑ ΘΔΜΑ: «Σξνπνπνίεζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο πζηήκαηνο 

Υξνληθνχ Πεξηνξηζκνχ ηάζκεπζεο». -αο ελεκεξψλνπκε φηη κε ηελ ππ. αξηζ. 650/23-11-

2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο απηή λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ. αξηζ. 

1463/69171/19-5-2016 φκνηα ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθνχ Διέγρνπ ηεο ΑΓΠΓΔΗ, εγθξίζεθε ν 

Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο θαη ην ρέδην Δθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο Υξνληθνχ Πεξηνξηζκνχ 

ηάζκεπζεο ζε ηκήκα ηνπ Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ ηεο Πάηξαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή 

πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο Εαΐκε- Όζσλνο Ακαιίαο – Σζακαδνχ- Καξατζθάθε – 

Εαΐκε. -Ζ ππφςε απφθαζε ειήθζε βάζεη ηεο ππ. αξηζ. 574/10-10-2015 απφθαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηα κέηξα γηα ην πγθνηλσληαθφ  Κπθινθνξηαθφ 

Ηζηνξηθφ Κέληξν ηεο Πάηξαο. -χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΥΠ «Γηα 

ηελ βεβαίωζε ηεο ώξαο ζηάζκεπζεο ζα γίλεηαη ρξήζε εηδηθήο θάξηαο όπνπ ν νδεγόο ζα 
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κπνξεί λα ηελ πξνκεζεύεηαη από ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πώιεζεο. Πάλω ζηελ θάξηα ζα 

ζεκεηώλεη, μύλνληαο ηα θαηάιιεια ζεκεία ηεο, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα ζηάζκεπζεο ηνπ 

νρήκαηνο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα ηελ ηνπνζεηεί ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ απηνθηλήηνπ» (άξζξ.4, 

παξ.α) ελψ «ην θόζηνο ηεο μπζηήο θάξηαο ζα είλαη 0,30€ γηα νπνηαδήπνηε δώλε (πνξηνθαιί ή 

πξάζηλε) ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν» (άξζξ.5). Δπηπιένλ, ν αλσηέξσ Καλνληζκφο πξνέβιεπε 

ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ΥΠ, ν νπνίνο «αθνξά ηε ζπκκόξθωζε ωο 

πξνο ηελ ρξήζε “μπζηήο” θάξηαο, ηελ νπνία ν νδεγόο ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα έρεη 

ηνπνζεηήζεη ζε εκθαλή ζέζε εληόο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνληθνύ πεξηνξηζκνύ 

ζηάζκεπζεο. -Με ρξήζε “μπζηήο” θάξηαο ή ππέξβαζε ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ ζηάζκεπζεο, ην 

νπνίν ν νδεγόο έρεη νξίζεη, θαζηζηνύλ ηε ζηάζκεπζε ηνπ νρήκαηνο παξάλνκε» (άξζξ.7). -

Μεηά απφ 4 ζρεδφλ ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο Υξνληθνχ Πεξηνξηζκνχ 

ηάζκεπζεο θαη ζηα πιαίζηα ζπδεηήζεσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ 

απφ ηνπο αξκφδηνπο ππεξεζηαθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο ηνπ Γήκνπ, απνθαζίζηεθε ε 

αλαβάζκηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ παξφδηαο ζηάζκεπζεο ψζηε ν ηειηθφο 

ρξήζηεο ηεο λα κπνξεί λα εθδψζεη ην εηζηηήξην ζηάζκεπζεο είηε κέζσ sms απφ ην θηλεηφ 

ηνπ ηειέθσλν είηε κέζσ εθαξκνγήο γηα έμππλα ηειέθσλα (android, iphone), φπσο θαίλεηαη 

ζην ππ.αξηζκ. 29/31-1-2019 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ θαη 

Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, σο αξκφδηα Τπεξεζία γηα ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο ησλ ρξεζηψλ 

θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θιήζεσλ. -Πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ λέσλ εθαξκνγψλ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ, 

Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΥΠ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα άξζξα πνπ αθνξνχλ 

ηελ πξνζζήθε  λέσλ ιεηηνπξγηθνηήησλ, ηηο ηερληθέο  πξνδηαγξαθέο, ην θφζηνο ηνπο γηα ηνλ 

ηειηθφ ρξήζηε θαη ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο  ήηνη ηα άξζξα 4,5 θαη 7. -Πιένλ ησλ αλσηέξσ 

ζαο πιεξνθνξνχκε φηη ε αξκφδηα Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ θαη Γεκνηηθήο 

Πεξηνπζίαο, είρε πξνηείλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο 

ηνπ ΥΠ, ζρεηηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο ρνξήγεζεο «θάξηαο κνλίκνπ θαηνίθνπ» έηζη ψζηε 

ηέηνην δηθαίσκα λα απνθηνχλ νη κφληκνη θάηνηθνη πνπ δηαζέηνπλ φρεκα εηαηξηθφ ή κε 

ρξνλνκίζζσζε. Άπνςε ηεο Τπεξεζίαο καο είλαη λα ρνξεγείηαη θάξηα κνλίκνπ θαηνίθνπ 

κφλν ζε ηδηψηεο, αθνχ πξνζθνκίζνπλ κηζζσηήξην ζπκβφιαην κεηαμχ απηψλ θαη ηεο 

εηαηξείαο leasing θαζψο θαη βεβαίσζε απφ ηελ εηαηξεία φηη ην φρεκα παξέρεηαη κφλν ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηδηψηε γηα λα ην ρξεζηκνπνηεί ελψ δηαθσλεί κε ηε ρνξήγεζε θάξηαο κνλίκνπ 

θαηνίθνπ ζε φζνπο δηαζέηνπλ εηαηξηθφ φρεκα. -Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινχκε γηα 

ηελ εηζαγσγή ηνπ σο ζέκα ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο 

εηζεγεηηθήο πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην απφθαζεο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 

3852/4.6.2010 (ΦΔΚ87/η.Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξωκέλεο Δηνίθεζεο − Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ. αξηζκ. 

650/23-11-2015 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηνλ Καλνληζκφ 

Λεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο Υξνληθνχ Πεξηνξηζκνχ ηεο ηάζκεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα: -

Α) ηελ παξ. 3 «Δπνπηεία – Γηαρείξηζε», ε πξφηαζε: «Ζ ζπληήξεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ηνπ [ΥΠ] (ινγηζκηθφ πιηθφ, δίθηπν, επηθνηλσλίεο θ.ιπ.) ζα αλήθεη ζηελ 

Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Η 

πξνκήζεηα, ε ζπληήξεζε, ε αλαβάζκηζε θαη ε ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνύ 

ζπζηήκαηνο ηνπ [ΣΧΠΣ] (ινγηζκηθό πιηθό, δίθηπν, επηθνηλωλίεο θ.ιπ.) ζα αλήθεη ζηελ Δ/λζε 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλωζεο θαη Πιεξνθνξηθήο». -Β) ηελ παξ. 4 “Λεηηνπξγία [ΥΠ]”, 

εδαθ. (α) “Λεηηνπξγηθέο ξπζκίζεηο”, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο σο εμήο: «Γηα ηε βεβαίωζε 
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ηεο κέξαο θαη ώξαο ζηάζκεπζεο, ν ρξήζηεο, εθηόο από ηελ ρξήζε εηδηθήο θάξηαο, ζα κπνξεί 

λα εθδώζεη εηζηηήξην ζηάζκεπζεο είηε κέζω κελύκαηνο sms από ην θηλεηό ηνπ ηειέθωλν, είηε 

κέζω εθαξκνγήο γηα έμππλα ηειέθωλα (android, iphone). -Γ) ηελ παξ. 5 “Κφζηνο μπζηήο 

θάξηαο”, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο σο εμήο: «Σε πεξίπηωζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ 

έθδνζε εηζηηεξίνπ κε ηελ απνζηνιή κελύκαηνο sms από ην θηλεηό ηνπ ηειέθωλν, ηόηε ην ην 

θόζηνο απνζηνιήο ηνπ κελύκαηνο ζα αλέξρεηαη ζε 0,25 € + ΦΠΑ. Σε πεξίπηωζε πνπ ν 

ρξήζηεο επηιέμεη ηελ εθαξκνγή γηα έμππλα ηειέθωλα )android, iphone), ηόηε ε πιεξωκή ηνπ 

πνζνύ ηωλ 0,30 € ζα γίλεηαη κέζω ρξέωζεο όιωλ ηωλ δηαδεδνκέλωλ πηζηωηηθώλ θαη 

ρξεωζηηθώλ θαξηώλ (mastercard, visa). -Γ) ηελ παξ. 6 “Μφληκνη Κάηνηθνη”, ε πξφηαζε 

«Απφ ηα επηβαηηθά νρήκαηα εμαηξνχληαη ηα νρήκαηα πνπ είλαη κηζζσκέλα είηε απφ 

εηαηξείεο ελνηθηαδφκελσλ απηνθηλήησλ, είηε απφ εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

(leasing), εηαηξηθά θ.ιπ.» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Από ηα επηβαηηθά νρήκαηα εμαηξνύληαη 

ηα εηαηξηθά νρήκαηα. Χνξεγείηαη θάξηα κνλίκνπ θαηνίθνπ θαη ζε ηδηώηεο, πνπ δηαζέηνπλ 

όρεκα κε ρξνλνκίζζωζε (leasing), αθνύ πξνζθνκίζνπλ ζπκβόιαην κεηαμύ απηώλ θαη ηεο 

εηαηξείαο leasing, θαζώο θαη ηε βεβαίωζε από ηελ εηαηξεία όηη ην ζπγθεθξηκέλν όρεκα 

παξαρωξείηαη γηα ρξήζε κόλν ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηδηώηε. Γηα ηελ απόδεημε ηεο κόληκεο 

θαηνηθίαο ηζρύνπλ ηα θαηωηέξω». -Δπίζεο ε πξφηαζε: «4.Δλνηθηαζηήξην ζπκβφιαην 

θαηνηθίαο γηα ηνπο κηζζσηέο», αληηθαζίζηαηαη σο εμήο «4.Αληίγξαθν Ελνηθηαζηεξίνπ 

Σπκβνιαίνπ πνπ έρεη θαηαηεζεί ειεθηξνληθά ζηελ Εθνξία». -Δ) ηελ παξ. 7 “Έιεγρνο 

ζπκκφξθσζεο – Καζνξηζκφο πξνζηίκνπ”, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο σο εμήο: «Ο έιεγρνο 

ζπκκόξθωζεο, εθηόο από ηελ ρξήζε “μπζηήο θάξηαο”, αθνξά θαη ηελ έθδνζε ειεθηξνληθνύ 

εηζηηεξίνπ (κέζω sms ή εθαξκνγήο). Με ρξήζε “μπζηήο θάξηαο ή κε έθδνζε ειεθηξνληθνύ 

εηζηηεξίνπ” ή ππέξβαζε ρξνληθνύ νξίνπ ζηάζκεπζεο, ην νπνίν έρεη νξίζεη ν νδεγόο, 

θαζηζηνύλ ηε ζηάζκεπζε ηνπ νρήκαηνο παξάλνκε». -Επίζεο: Ζ παξάγξαθνο «Ο θάηνρνο ηνπ 

νρήκαηνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ηεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο 

εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηεο, ζηε Γ/λζε Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ 

θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ε νπνία ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο 

ηαθηήο πξνζεζκίαο πνπ δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηνλ έλα (1) κήλα» αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: «Ο θάηνρνο ηνπ νρήκαηνο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ηεο 

βεβαίωζεο ηεο παξάβαζεο εληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκωλ εκεξώλ από ηελ έθδνζή ηεο, ζην 

Πξωηόθνιιν ηνπ Δήκνπ Παηξέωλ, είηε ειεθηξνληθά κέζω email, είηε κε αίηεζή ηνπ 

απηνπξνζώπωο. -Μεηά ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνλ 

έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο 

Διιάδαο θαη Ηνλίνπ, απηή ζα δηαβηβαζζεί ζηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ 

θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ 

Γήκνπ γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηέο ηνπο. -Ο Αληηδήκαξρνο Πνιενδνκηθνχ Κπθινθνξηαθνχ 

ρεδηαζκνχ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο  –Μηραήι Αλαζηαζίνπ-  

 

Ζ Δπιηποπή Ποιόηηηαρ Ευήρ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο 

αξκφδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ θαη κε ηε 

δηεπθξίληζε φηη ν θ. Σζηκπνχθεο Ησάλλεο ππεξςήθηζε ην ζέκα κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα θάησζη: 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 650/23-11-2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο απηή 
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λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 1463/69171/19-5-2016 φκνηα ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθνχ 

Διέγρνπ ηεο ΑΓΠΓΔΗ, εγθξίζεθε ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο θαη ην ρέδην Δθαξκνγήο ηνπ 

πζηήκαηνο Υξνληθνχ Πεξηνξηζκνχ ηάζκεπζεο ζε ηκήκα ηνπ Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ ηεο 

Πάηξαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο Εαΐκε- Όζσλνο 

Ακαιίαο – Σζακαδνχ- Καξατζθάθε – Εαΐκε. 

Ζ ππφςε απφθαζε ειήθζε βάζεη ηεο ππ’ αξηζ. 574/10-10-2015 απφθαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηα κέηξα γηα ην πγθνηλσληαθφ  Κπθινθνξηαθφ 

Ηζηνξηθφ Κέληξν ηεο Πάηξαο. 

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΥΠ «Γηα ηελ βεβαίωζε ηεο ώξαο 

ζηάζκεπζεο ζα γίλεηαη ρξήζε εηδηθήο θάξηαο όπνπ ν νδεγόο ζα κπνξεί λα ηελ πξνκεζεύεηαη 

από ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πώιεζεο. Πάλω ζηελ θάξηα ζα ζεκεηώλεη, μύλνληαο ηα θαηάιιεια 

ζεκεία ηεο, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα ζηάζκεπζεο ηνπ νρήκαηνο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα ηελ 

ηνπνζεηεί ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ απηνθηλήηνπ» (άξζξ.4, παξ.α) ελψ «ην θόζηνο ηεο μπζηήο 

θάξηαο ζα είλαη 0,30€ γηα νπνηαδήπνηε δώλε (πνξηνθαιί ή πξάζηλε) ζε θάζε ρξνληθή 

πεξίνδν» (άξζξ.5). Δπηπιένλ, ν αλσηέξσ Καλνληζκφο πξνέβιεπε ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο 

ησλ ρξεζηψλ ηνπ ΥΠ, ν νπνίνο «αθνξά ηε ζπκκόξθωζε ωο πξνο ηελ ρξήζε “μπζηήο” 

θάξηαο, ηελ νπνία ν νδεγόο ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα έρεη ηνπνζεηήζεη ζε εκθαλή ζέζε εληόο 

ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνληθνύ πεξηνξηζκνύ ζηάζκεπζεο.  Με ρξήζε 

“μπζηήο” θάξηαο ή ππέξβαζε ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ ζηάζκεπζεο, ην νπνίν ν νδεγόο έρεη νξίζεη, 

θαζηζηνύλ ηε ζηάζκεπζε ηνπ νρήκαηνο παξάλνκε» (άξζξ.7). 

Μεηά απφ 4 ζρεδφλ ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο Υξνληθνχ Πεξηνξηζκνχ 

ηάζκεπζεο θαη ζηα πιαίζηα ζπδεηήζεσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ 

απφ ηνπο αξκφδηνπο ππεξεζηαθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο ηνπ Γήκνπ, απνθαζίζηεθε ε 

αλαβάζκηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ παξφδηαο ζηάζκεπζεο ψζηε ν ηειηθφο 

ρξήζηεο ηεο λα κπνξεί λα εθδψζεη ην εηζηηήξην ζηάζκεπζεο είηε κέζσ sms απφ ην θηλεηφ 

ηνπ ηειέθσλν είηε κέζσ εθαξκνγήο γηα έμππλα ηειέθσλα (android, iphone), φπσο θαίλεηαη 

ζην ππ’ αξηζ. 29/31-1-2019 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ θαη Γεκνηηθήο 

Πεξηνπζίαο, σο αξκφδηα Τπεξεζία γηα ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο ησλ ρξεζηψλ θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ θιήζεσλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ 

λέσλ εθαξκνγψλ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο, 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο 

ηνπ ΥΠ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα άξζξα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζζήθε λέσλ 

ιεηηνπξγηθνηήησλ, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ην θφζηνο ηνπο γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε θαη ηνλ 

έιεγρν ζπκκφξθσζεο ήηνη ηα άξζξα 4,5 θαη 7. 

Πιένλ ησλ αλσηέξσ, ε αξκφδηα Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ θαη Γεκνηηθήο 

Πεξηνπζίαο, είρε πξνηείλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο 

ηνπ ΥΠ, ζρεηηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο ρνξήγεζεο «θάξηαο κνλίκνπ θαηνίθνπ» έηζη ψζηε 

ηέηνην δηθαίσκα λα απνθηνχλ νη κφληκνη θάηνηθνη πνπ δηαζέηνπλ φρεκα εηαηξηθφ ή κε 

ρξνλνκίζζσζε. 

Άπνςε ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνχ Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Γφκεζεο είλαη λα 

ρνξεγείηαη θάξηα κνλίκνπ θαηνίθνπ κφλν ζε ηδηψηεο, αθνχ πξνζθνκίζνπλ κηζζσηήξην 

ζπκβφιαην κεηαμχ απηψλ θαη ηεο εηαηξείαο leasing θαζψο θαη βεβαίσζε απφ ηελ εηαηξεία 

φηη ην φρεκα παξέρεηαη κφλν ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηδηψηε γηα λα ην ρξεζηκνπνηεί ελψ 

δηαθσλεί κε ηε ρνξήγεζε θάξηαο κνλίκνπ θαηνίθνπ ζε φζνπο δηαζέηνπλ εηαηξηθφ φρεκα. 
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Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΔΚ 

87/η.Α’/7.6.2010), (άξζξν 40, παξ.3 ηνπ Ν.4735/2020 (ΦΔΚ Α197/12-10-2020), η 

Δπιηποπή Ποιόηηηαρ Ευήρ ειζηγείηαι ζηο Γημοηικό ςμβούλιο να εγκπίνει ηην 

ηποποποίηζη ηεο ππ’ αξηζ. 650/23-11-2015 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά 

κε ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο Υξνληθνχ Πεξηνξηζκνχ ηεο ηάζκεπζεο 

θαη ζπγθεθξηκέλα:  

 

Α) ηην παπ. 3 «Δποπηεία – Γιασείπιζη»  

ε πξφηαζε: «Ζ ζπληήξεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ [ΥΠ] (ινγηζκηθφ 

πιηθφ, δίθηπν, επηθνηλσλίεο θ.ιπ.) ζα αλήθεη ζηελ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο 

θαη Πιεξνθνξηθήο»  

ανηικαθίζηαηαι υρ εξήρ:  

«Ζ πξνκήζεηα, ε ζπληήξεζε, ε αλαβάζκηζε θαη ε ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ [ΥΠ] (ινγηζκηθφ πιηθφ, δίθηπν, επηθνηλσλίεο θ.ιπ.) 

ζα αλήθεη ζηελ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο.» 

 

Β) ηην παπ. 4 “Λειηοςπγία [ΥΠ]”, εδαθ. (α) “Λειηοςπγικέρ πςθμίζειρ” 

πποζηίθεηαι παπάγπαθορ υρ εξήρ:  

«Γηα ηε βεβαίσζε ηεο κέξαο θαη ψξαο ζηάζκεπζεο, ν ρξήζηεο, εθηφο απφ ηελ ρξήζε 

εηδηθήο θάξηαο, ζα κπνξεί λα εθδψζεη εηζηηήξην ζηάζκεπζεο είηε κέζσ κελχκαηνο sms 

απφ ην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν, είηε κέζσ εθαξκνγήο γηα έμππλα ηειέθσλα (android, 

iphone).  

 

Γ) ηην παπ. 5 “Κόζηορ ξςζηήρ κάπηαρ” 

πποζηίθεηαι παπάγπαθορ υρ εξήρ:  

«ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ έθδνζε εηζηηεξίνπ κε ηελ απνζηνιή 

κελχκαηνο sms απφ ην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν, ηφηε ην ην θφζηνο απνζηνιήο ηνπ 

κελχκαηνο ζα αλέξρεηαη ζε 0,25 € + ΦΠΑ. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ 

εθαξκνγή γηα έμππλα ηειέθσλα )android, iphone), ηφηε ε πιεξσκή ηνπ πνζνχ ησλ 0,30 

€ ζα γίλεηαη κέζσ ρξέσζεο φισλ ησλ δηαδεδνκέλσλ πηζησηηθψλ θαη ρξεσζηηθψλ θαξηψλ 

(mastercard, visa).  

 

Γ) ηην παπ. 6 “Μόνιμοι Κάηοικοι” 

ε πξφηαζε «Απφ ηα επηβαηηθά νρήκαηα εμαηξνχληαη ηα νρήκαηα πνπ είλαη κηζζσκέλα 

είηε απφ εηαηξείεο ελνηθηαδφκελσλ απηνθηλήησλ, είηε απφ εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο (leasing), εηαηξηθά θ.ιπ.»  

ανηικαθίζηαηαι υρ εξήρ:  

«Απφ ηα επηβαηηθά νρήκαηα εμαηξνχληαη ηα εηαηξηθά νρήκαηα. Υνξεγείηαη θάξηα 

κνλίκνπ θαηνίθνπ θαη ζε ηδηψηεο, πνπ δηαζέηνπλ φρεκα κε ρξνλνκίζζσζε (leasing), αθνχ 

πξνζθνκίζνπλ ζπκβφιαην κεηαμχ απηψλ θαη ηεο εηαηξείαο leasing, θαζψο θαη ηε 

βεβαίσζε απφ ηελ εηαηξεία φηη ην ζπγθεθξηκέλν φρεκα παξαρσξείηαη γηα ρξήζε κφλν 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηδηψηε. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηζρχνπλ ηα 

θαησηέξσ». 

 

Δπίζεο ε πξφηαζε: «4.Δλνηθηαζηήξην ζπκβφιαην θαηνηθίαο γηα ηνπο κηζζσηέο.», 

ανηικαθίζηαηαι υρ εξήρ  
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«4.Αληίγξαθν Δλνηθηαζηεξίνπ πκβνιαίνπ πνπ έρεη θαηαηεζεί ειεθηξνληθά ζηελ 

Δθνξία» 

 

Δ) ηην παπ. 7 “Έλεγσορ ζςμμόπθυζηρ – Καθοπιζμόρ πποζηίμος” 

πποζηίθεηαι παπάγπαθορ υρ εξήρ:  

«Ο έιεγρνο ζπκκφξθσζεο, εθηφο απφ ηελ ρξήζε “μπζηήο θάξηαο”, αθνξά θαη ηελ 

έθδνζε ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ (κέζσ sms ή εθαξκνγήο). Με ρξήζε “μπζηήο θάξηαο ή 

κε έθδνζε ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ” ή ππέξβαζε ρξνληθνχ νξίνπ ζηάζκεπζεο, ην νπνίν 

έρεη νξίζεη ν νδεγφο, θαζηζηνχλ ηε ζηάζκεπζε ηνπ νρήκαηνο παξάλνκε» 

 

Δπίζεο ε παξάγξαθνο «Ο θάηνρνο ηνπ νρήκαηνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη 

έλζηαζε θαηά ηεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

έθδνζή ηεο, ζηε Γ/λζε Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, ε νπνία ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο ηαθηήο πξνζεζκίαο πνπ δελ δχλαηαη 

λα ππεξβαίλεη ηνλ έλα (1) κήλα»  

ανηικαθίζηαηαι υρ εξήρ:  

«Ο θάηνρνο ηνπ νρήκαηνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ηεο 

βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηεο, ζην 

Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, είηε ειεθηξνληθά κέζσ email, είηε κε αίηεζή ηνπ 

απηνπξνζψπσο.  

 

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνλ έιεγρν 

λνκηκφηεηαο ηεο απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο 

θαη Ηνλίνπ, απηή ζα δηαβηβαζζεί ζηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ θαη 

Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ 

Γήκνπ γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηέο ηνπο. 

 
 

Ο Ππόεδπορ                                         Σα  ςμμεηέσονηα Μέλη 

 

 

ΜΗΥΑΖΛ  ΑΝΑΣΑΗΟΤ          ΓΗΟΝΤΗΟ ΠΛΔΑ 

        ΖΡΑ – ΔΗΡΖΝΖ ΚΟΤΡΖ 

        ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΔΛΔΚΟΤΓΑ 

               ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

        ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΟ 

        ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

        ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ 
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