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 μόνιμου 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 παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, όπου θα βεβαιώνεται το οικιακό
τιμολόγιο. Σε περίπτωση πρόσφατης σύνδεσης , φωτοτυπία του συμβολαίου με τη ΔΕΗ ή άλλη εταιρία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

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 μόνιμου 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 παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, όπου θα βεβαιώνεται το οικιακό
τιμολόγιο. Σε περίπτωση πρόσφατης σύνδεσης , φωτοτυπία του συμβολαίου με τη ΔΕΗ ή άλλη εταιρία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
ΑΙΤΗΣΗ (Χορηγείται από την Υπηρεσία).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1)Σε περίπτωση LEASING, φωτοτυπία συμβολαίου 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)Η παραλαβή της κάρτας γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ η χορήγηση της υπ’ αριθμ._________________ κάρτας στάθμευσης μόνιμου κατοίκου.
ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ η χορήγηση κάρτας στάθμευσης μόνιμου κατοίκου.
Ενέκρινε Ο/Η

Παρέδωσε Ο/Η

Παρέλαβε Ο/Η

