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Εάν είστε κάτοχος οχήματος, είστε υπεύθυνοι για το
πού είναι σταθμευμένο. Υπάρχουν μέρη στο
Manningham όπου υπάρχουν ταμπέλες που
υποδεικνύουν εάν μπορείτε ή δεν μπορείτε να
σταθμεύσετε το όχημά σας σ’ εκείνη την περιοχή.
Διαβάζετε τις ταμπέλες με προσοχή και τηρείτε κάθε
περιορισμό ή τέλη για το πάρκινγκ.
Η σωστή στάθμευση διασφαλίζει ότι ο δήμος μας
είναι ασφαλής και προσβάσιμος για όλους. Είναι κάτι
που όλοι πρέπει να κάνουμε, όλο το χρόνο.
Να θυμάστε πάντα να:
•
•
•
•

τηρείτε τις ταμπέλες
σταθμεύετε εντός της σημαδεμένης θέσης
(αν είναι σημαδεμένη)
μην προκαλείτε κανένα εμπόδιο
αφήνετε μπόλικο περιθώριο για να περάσουν
τα μεγάλα οχήματα.

Σε περίπτωση που σας δει κάποιος αρμόδιος
υπάλληλος του Δήμου να κάνετε κάτι που δεν είναι
σωστό, μπορεί να υποστείτε πρόστιμο.
Εάν λάβετε πρόστιμο, μπορείτε να ανταποκριθείτε με
έναν από δύο τρόπους:
1. Πληρώστε το πρόστιμο
Επιλέγετε από τις παρακάτω μεθόδους για να
πληρώσετε το πρόστιμό σας:
•
•
•
•

Bpay
ταχυδρομείο
πιστωτική κάρτα
με μετρητά, επιταγή ή ταχυδρομική επιταγή.

Μπορείτε να ζητήσετε επίσης και παράταση της
προθεσμίας ή σχέδιο αποπληρωμής με δόσεις.

2.

Υποβάλετε αίτηση για επανεξέταση
της παράβασης
Εάν πιστεύετε ότι σας επιβλήθηκε αδικαιολόγητο
πρόστιμο, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για
επανεξέταση από το Δήμο. Εάν το έχετε δοκιμάσει
αυτό χωρίς επιτυχία μπορείτε να επιλέξετε να
αμφισβητήσετε το πρόστιμο στο δικαστήριο.

Πάρκινγκ με άδεια
Ορισμένες περιοχές γύρω από τα πολυσύχναστα
εμπορικά κέντρα και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς
διαθέτουν χώρους στάθμευσης για κάτοχους της
δημοτικής άδειας. Σε αυτές τις περιοχές, οι δημότες
πρέπει να έχουν δημοτική άδεια για να σταθμεύσουν
το όχημά τους.

Άδεια στάθμευσης για δημότες
και επισκέπτες
Ο Δήμος εκχωρεί άδειες στάθμευσης για να επιτρέψει
στους δημότες να σταθμεύουν σε περιοχές αδειών
κοντά στα σπίτια τους χωρίς να υποστούν πρόστιμο.
Οι άδειες είναι διαθέσιμες μόνο για ορισμένους
δημότες και απαιτούν την υποβολή αίτησης και την
καταβολή τέλους.

Άδειες στάθμευσης για άτομα με
αναπηρίες
Στη Βικτώρια λειτουργεί πανπολιτειακή υπηρεσία
στάθμευσης αυτοκινήτου για ανάπηρους. Αυτό
παρέχει στους αυτοκινητιστές με αναπηρίες, θέσεις
στάθμευσης αυτοκινήτων κοντά σε καταστήματα και
δημόσιους χώρους, καθώς και εκτεταμένη διάρκεια
όταν παρκάρουν στις απλές θέσεις στάθμευσης.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες βάσει του κάτα πόσο
χρειάζεστε βοήθεια:
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1η Κατηγορία
Επιτρέπει στους κατόχους αδειών με σοβαρή
αναπηρία να σταθμεύουν ένα όχημα στις θέσεις που
προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρίες.
2η Κατηγορία
Επιτρέπει στους κατόχους αδειών που χρειάζονται
ανάπαυση όταν περπατούν για να σταθμεύσουν
όχημα σε οποιαδήποτε περιοχή απλής στάθμευσης
για διπλό χρονικό διάστημα απ’ ότι ορίζεται. Δεν
επιτρέπεται στους κάτοχους της άδειας 2ης
Κατηγορίας να σταθμεύουν όχημα σε θέσεις
στάθμευσης αναπήρων.

Όροι της Άδειας
Οι κάτοχοι άδειας στάθμευσης πρέπει να εμφανίζουν
μια τρέχουσα άδεια για να αποφύγουν την ποινή
όπου ισχύει ταμπέλα στάθμευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
πάρκινγκ, δείτε www.manningham.vic.gov.au/parkingroads-and-footpaths

