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City Greater Dandenong Parking Restrictions and
Fines

Περιορισμοί Στάθμευσης και Πρόστιμα στο Δήμο του
Greater Dandenong

Parking restrictions are necessary to ensure motorists get fair and
reasonable access to parking spaces. Most parking restrictions within
the municipality are defined by the State Government under the Road
Safety Act 1986.

Οι περιορισμοί στάθμευσης είναι απαραίτητοι για να διασφαλίζουν ότι οι
αυτοκινητιστές θα έχουν δίκαιη και εύλογη πρόσβαση στους χώρους
στάθμευσης. Οι περισσότεροι περιορισμοί στάθμευσης εντός του δήμου
επιβάλλονται από την Πολιτειακή Κυβέρνηση σύμφωνα με το Νόμο περί
Οδικής Ασφάλειας του 1986 (Road Safety Act 1986).

If you receive a fine, you have two options:

Αν λάβετε μια κλήση, έχετε δύο επιλογές:



Pay the penalty by the due date shown on the front of the
notice
You can mail payment by cheque or money order; pay in
person at our Dandenong, Springvale or Parkmore Council
customer service centres; with credit card over the phone, or
via the internet – click here to access the payment link .



Να πληρώσετε το πρόστιμο εντός της προθεσμίας που
αναγράφεται στο εμπρόσθιο μέρος της κλήσης
Μπορείτε να ταχυδρομήσετε την πληρωμή σας με επιταγή ή εντολή
πληρωμής· να πληρώσετε προσωπικά στα κέντρα εξυπηρέτησης
πελατών μας στο Dandenong, στο Springvale ή στο Parkmore
Council, με πιστωτική κάρτα τηλεφωνικά, ή μέσω του διαδικτύου –
κάντε κλικ εδώ για το σύνδεσμο πληρωμής.

OR
Ή


Dispute the fine by writing to the address on the fine
Your letter must say clearly why you think the fine is unfair.
You can also choose to write the letter in your preferred
language. If nominating another person as the driver, you must
use a Statutory Declaration. Council will answer your appeal
within 15 working days. You must include your contact details
ie postal or email address, the infringement notice number
and/or the registration number of your vehicle, so that Council
can provide you with a response.



Να αμφισβητήστε το πρόστιμο γράφοντας στη διεύθυνση που
υπάρχει στην κλήση
Στην επιστολή σας πρέπει να αναφέρετε καθαρά γιατί πιστεύετε ότι το
πρόστιμο είναι άδικο. Μπορείτε να επιλέξετε επίσης να γράψετε το
γράμμα σας στη γλώσσα που προτιμάτε. Αν έχετε ορίσει κάποιο άλλο
άτομο ως οδηγό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια Υπεύθυνη
Δήλωση. Ο Δήμος θα σας απαντήσει εντός 15 εργάσιμων ημερών.
Πρέπει να περιλάβετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, την ταχυδρομική
διεύθυνση ή email, τον αριθμό της κλήσης ή/και τον αριθμό
κυκλοφορίας του οχήματός σας, ώστε να μπορέσει ο Δήμος να σας
απαντήσει.
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If you have any questions about these services, contact the City
of Greater Dandenong on 8571 1000. If you need to speak to
someone in your own language contact TIS on 13 14 50 and ask
them to connect you to 8571 1000.

Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες,
απευθυνθείτε στο Δήμο του Greater Dandenong στο 8571 1000. Αν
χρειάζεστε να μιλήσετε με κάποιον στη γλώσσα σας επικοινωνήστε με
την Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (TIS) στο 13 14 50 και
ζητήστε να σας συνδέσουν με το 8571 1000.

