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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                            

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 16ο πρακτικό  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΘΕΜΑ: «Παραλαβή της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών διερεύνησης για την 
Ανάπτυξη Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο Δήμο Ιωαννιτών»» 
 

Αριθμός Απόφασης: 389/2022 
 

Στα Ιωάννινα, σήμερα την 03-05-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 
«Αθανάσιος Τσακάλωφ», σύμφωνα με: 
α) την υπ΄ αριθ. πρωτ. 44713/29-04-2022 πρόσκληση του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Αρλέτου,  

β) το ΦΕΚ 55/Α’/11-03-2020,  

γ) την υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 22206/2022 (ΦΕΚ 1882/Β’/16-04-2022) απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, 
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρλέτος Γεώργιος διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του 
νόμου απαιτούμενη συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων για τη λήψη απόφασης, διότι σε σύνολο 
εννέα (9) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν παρόντα οκτώ (8) μέλη, με τον κ. Αϊβατίδη 
Ιωάννη να αντικαθιστά τον κ. Μάντζιο Στέφανο, ήτοι:  
 

Παρόντες Απόντες 

1. Αρλέτος Γεώργιος 1. Ζούμπας Στέφανος 

2. Ακονίδου Ελένη  
3. Βάββας Φώτιος  
4. Αϊβατίδης Ιωάννης  
5. Παππάς Αριστείδης  
6. Λώλης Γεώργιος  
7. Γιωτίτσας Θωμάς  
8. Κοσμάς Βασίλειος  

  
Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος κ. Γκίζας 

Σπυρίδων, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
 

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την τήρηση των πρακτικών ανέλαβε η υπάλληλος 
Βαρέση Αφροδίτη. 
   

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρλέτος Γεώργιος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα 
της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 44788/29-04-2022 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 
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Η υπηρεσία του θέματος διακυβεύεται την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και 
εμπειρογνωμοσύνης με σκοπό την οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία του Συστήματος Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης εντός των ορίων του Δήμου, του οποίου οι γενικές κατευθύνσεις περιγράφονται στο 
εγκεκριμένου Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (εφεξής ΣΒΑΚ) του Δήμου Ιωαννιτών.  

Στόχος της παρούσας υπηρεσίας, αποτελεί η υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών ώστε: 
- να εξειδικευτούν οι προτάσεις του ανωτέρω στρατηγικού σχεδιασμού ΣΒΑΚ, που αφορούν την 

ελεγχόμενη στάθμευση.  
- να διαμορφωθεί μια συνολική και υλοποιήσιμη πρόταση, όπου θα προδιαγράφονται 

συγκεκριμένες τεχνολογικές λύσεις για την εγκατάσταση της ελεγχόμενης στάθμευσης 
- να δημιουργηθεί - μέσα από τη λειτουργία του - ένα βιώσιμο σύστημα στάθμευσης για την πόλη 

των Ιωαννίνων 
 Η ελεγχόμενη στάθμευση πρέπει να θεωρηθεί σημαντικό εργαλείο για την κυκλοφοριακή 
οργάνωση στην πόλη, καθώς τα χαρακτηριστικά στοιχεία της στάθμευσης προσδιορίζουν – κυρίως – 
την χρήση του αυτοκινήτου και τον τρόπο μετακίνησης για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας των 
δημοτών.  
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΆΣ 

Για την εκπόνηση της υπηρεσίας υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 15302/24-02-2021 σύμβαση, 
μεταξύ του κ. Δημάρχου Ιωαννιτών και του νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου οικονομικού φορέα 
με την επωνυμία «LEVER - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.». 

Η υπηρεσία εκπονήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, ειδικότερα τις διατάξεις 
του αρ. 219, με εποπτεύουσα υπηρεσία την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, λόγω 
της πολυπλοκότητας και της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου.  

Το αντικείμενο της υπηρεσίας αναπτύσσεται στα παρακάτω διακριτά στάδια: 
Στάδιο 1: Αποτίμηση υφιστάμενου πλαισίου αστικής κινητικότητας της πόλης  

 Περιγραφή συστήματος αστικής κινητικότητας της πόλης  
o Σύνοψή χαρακτηριστικών μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 
o Σύνοψή χαρακτηριστικών δημόσιας συγκοινωνίας 
o Σύνοψή χαρακτηριστικών ποδηλάτων και πεζών 

• Ανασκόπηση του ΣΒΑΚ και των επιμέρους κανονιστικών διατάξεων που διαμορφώνουν την 
στρατηγική και την πολιτική σχετικά με την αστική κινητικότητα στην πόλη. 

• Ανάλυση παλαιότερων μελετών και δράσεων σχετικά με την στάθμευσης 
o Ανάλυση υφιστάμενων στοιχείων ελεγχόμενης στάθμευσης 
o Ανάλυση υφιστάμενων συστημάτων τιμολόγησης για στάθμευση εκτός οδού και παρα 

την οδό 
o Αξιολόγησης της «λειτουργίας» των παλαιότερων πολιτικών  

Στάδιο 2: Οριοθέτηση Περιοχής Εφαρμογής 

• Οριοθέτηση ευρύτερης περιοχής μελέτης 
• Καταγραφή και κατηγοριοποίηση των χρήσεων γης στην περιοχή μελέτης ή σε τμήματα αυτής 
• Ανάλυση του οδικού δικτύου στην περιοχή μελέτης (Ιεράρχηση, γεωμετρικά χαρακτηριστικά, 

εμπορικός/ιστορικός χαρακτήρας κ.ά.) 
• Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση σχετικά με την στάθμευση 

Στάδιο 3: Εξειδικευμένη Καταγραφή των χαρακτηριστικών στάθμευσης της υφιστάμενης κατάστασης 
Για τις κατάλληλες χρονικές περιόδους και για ελάχιστο επίπεδο αναφοράς την ακμή ενός οικοδομικού 
τετραγώνου στην περιοχή μελέτης, θα πραγματοποιηθούν τα εξής: 

• Καταγραφή της υφιστάμενης προσφοράς θέσεων στάθμευσης στην περιοχή μελέτης: 
o θέσεις παρά την οδό (παράλληλη, διαγώνια & κάθετη στάθμευση) 
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o θέσεις εκτός οδού (Σταθμοί οχημάτων, εκτίμηση θέσεων σε ιδιωτικούς χώρους εκτός 
οδού) 

o θέσεις για μηχανές 
o Ειδικές θέσεις (ΑμεΑ, Φορτοεκφόρτωσης, κ.ά.) 

• Καταγραφή της υφιστάμενης ζήτησης στάθμευσης στην περιοχή μελέτης: 
o Νόμιμη ζήτηση για Ι.Χ. 
o Νόμιμη ζήτηση για μηχανές 
o Παράνομη Στάθμευση 

 Παράνομη στάθμευσης για Ι.Χ. 
 Παράνομη στάθμευση για μηχανές 
 Παράνομη ζήτηση ανά κατηγορία (επί του πεζοδρομίου, διπλή σειρά, σε ειδική 

θέση κ.ά.) 
• Εκτίμηση – Προσδιορισμός της εναλλαγής στάθμευσης 
• Ανάλυση & εξαγωγή χαρακτηριστικών στάθμευσης (συσσώρευση στάθμευσης, εναλλαγή 

στάθμευσης, ισοζύγιο στάθμευσης κ.ά.) 
• Συμπεράσματα σχετικά με τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης 
• Κατασκευή διαγραμμάτων – χαρτών με τα αποτελέσματα της καταγραφής 

Στάδιο 4: Προδιαγραφές και Επισκόπηση Καλών Πρακτικών Ελεγχόμενης Στάθμευσης 

• Παραδείγματα πολιτικών διαχείρισης στάθμευσης 
• Πλατφόρμες και έξυπνα συστήματα για την διαχείριση της στάθμευσης 

Στάδιο 5: Διερεύνηση συμπεριφοράς μετακινουμένων και συμμετοχικός σχεδιασμός 

• Ανάπτυξη αρχικών κατευθύνσεων / λύσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
στάθμευσης στην περιοχή μελέτης 

• Αξιοποίηση συμμετοχικού σχεδιασμού 
o Διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς σχετικούς με το σύστημα αστικής κινητικότητας 

• Διεξαγωγή έρευνας δηλωμένων προτιμήσεων  
o Διερεύνηση συνηθειών στάθμευσης 
o Διερεύνηση προτιμότερης λύσης / τεχνολογίας 
o Διερεύνηση ελαστικότητας τιμολόγησης 

• Ανάλυση του «κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος» για την διαμόρφωση πολιτικής 
στάθμευσης, με βάση την διαβούλευση και την έρευνα 

Στάδιο 6: Προτεινόμενο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης 

• Στόχοι και κριτήρια συστήματος 
• Περιοχές εφαρμογής Ελεγχόμενης Στάθμευσης / Ζώνες 

o Ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης 
o Σημεία ειδικών θέσεων στάθμευσης 

• Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας του Συστήματος 
• Πολιτική Τιμολόγησης της στάθμευσης 
• Στάθμευση Κατοίκων 
• Λειτουργικές και Τεχνικές Απαιτήσεις του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης  

o Σύστημα Συλλογής κομίστρων, παρακολούθησης & αστυνόμευσης  
 
Η υπηρεσία περιλαμβάνει τα εξής παραδοτέα  

Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την αναλυτική περιγραφή του 1ου και 2ου 
σταδίου, της προτεινόμενης μεθοδολογίας  
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Το παραδοτέο, παραδόθηκε εμπρόθεσμα, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 96/10-03-2021 έγγραφο της LEVER 
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε., που αφορά την υποβολή του πρώτου παραδοτέου της υπηρεσίας 
του θέματος (αρ. εισερχόμενου εγγράφου 21223/2021), σύμφωνα με την από την 21η Μάιου 2021 
έκθεση του επόπτη της υπηρεσίας και το με αριθ. πρωτ. 54579/2021 έγγραφο του Αν. 
Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών.   

Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον αναλυτική περιγραφή του 3ου σταδίου, της 
προτεινόμενης μεθοδολογίας  

Το παραδοτέο, παραδόθηκε εμπρόθεσμα, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 486/23-06-2021 έγγραφο της 
LEVER - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε., που αφορά την υποβολή του πρώτου παραδοτέου της 
υπηρεσίας του θέματος (αρ. εισερχόμενου εγγράφου 61417/2021), σύμφωνα με την από την 25η 
Ιουνίου 2021 έκθεση του επόπτη της υπηρεσίας και το με αριθ. πρωτ.114266/2021 έγγραφο του Αν. 
Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών.   

Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την αναλυτική περιγραφή του 4ου και 5ου 
σταδίου, της μεθοδολογίας  

Το παραδοτέο, παραδόθηκε εμπρόθεσμα, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 551/22-07-2021 έγγραφο της 
LEVER - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε., που αφορά την υποβολή του πρώτου παραδοτέου της 
υπηρεσίας του θέματος (αρ. εισερχόμενου εγγράφου73546/2021), σύμφωνα με την από την 26η 
Ιουλίου 2021 έκθεση του επόπτη της υπηρεσίας και το με αριθ. πρωτ. 21590/2022 έγγραφο του Αν. 
Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών.   

Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την αναλυτική περιγραφή του 6ου σταδίου, 
της μεθοδολογίας  

Το παραδοτέο, παραδόθηκε εμπρόθεσμα, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 633/24-08-2021  έγγραφο της 
LEVER - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε., που αφορά την υποβολή του πρώτου παραδοτέου της 
υπηρεσίας του θέματος (αρ. εισερχόμενου εγγράφου 85119/2021), σύμφωνα με την από την 25η 
Αυγούστου 2021 έκθεση του επόπτη της υπηρεσίας και το με αριθ. πρωτ. 25244/2022 έγγραφο του 
Αν. Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών. 

 
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ως εποπτεύουσα υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 4412/2016, 
κατά τα ανωτέρω διαβεβαιώνει ότι το σύνολο των παραδοτέων πληρούν τις προδιαγραφές που 
περιλαμβάνονται στα συμβατικά τεύχη και έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις εκθέσεις 
και τα έγγραφα της. Επιπροσθέτως παρατίθενται στην συνέχεια - ήσσονος σημασίας - ζητήματα επί 
των διαλαμβανομένων στο τέταρτο και τελικό παραδοτέο της υπό παραλαβή υπηρεσίας, στο οποίο 
αναπτύσσεται το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης, για τα οποία δύναται να αποφανθεί η 
Προϊσταμένη Αρχή, λόγω αρμοδιότητας, με δεδομένο ότι δεν περιλαμβάνονται στα συμβατικά τεύχη. 
Αναλυτικότερα:  
- Η διαχείριση των δημοτικών χώρων στάθμευσης δύναται να αποτελεί μέρος του 
συστήματος της ελεγχόμενης στάθμευσης, με καθορισμένο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας και 
τιμολογιακής πολιτικής. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται καθοδήγηση της μακράς στάθμευσης στους 
εκτός δρόμους χώρους,, μέσω του ολοκληρωμένου κανονιστικού πλαισίου χωρίς μηδενικές αρχικές 
ώρες στάθμευσης, χωρίς την δυνατότητα προκράτησης και λοιπούς περιορισμούς.  
- Δύναται να περιοριστούν οι τρόποι πληρωμής καθώς συστήματα με χρήση POS και QR code 
αποτελούν δυσλειτουργικά και παρωχημένα συστήματα, παρά το γεγονός ότι – για τυπικούς λόγους – 
περιλαμβάνονται στο παραδοτέο τεύχος. Αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία εφαρμογής 
ενός συστήματος η απλότητα και η ευκολία στην χρήση του , γεγονός που διασφαλίζεται από τον 
περιορισμό των δυνατοτήτων, ιδιαίτερα των δυσλειτουργικών εξ’ αυτών. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
  
- την παραλαβή της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών διερεύνησης για την 

Ανάπτυξη Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο Δήμο Ιωαννιτών»,  
- τη διαβίβαση του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην Επιτροπή Κυκλοφορικών Θεμάτων 

του Δήμου Ιωαννιτών, λόγω αρμοδιότητας. 
   
Η Οικονομική Επιτροπή επί των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
4. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών οικονομικού έτους 2022 

5. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 44788/29-04-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

- Την παραλαβή της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών διερεύνησης για την 
Ανάπτυξη Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο Δήμο Ιωαννιτών».  

- Τη διαβίβαση του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην Επιτροπή Κυκλοφορικών Θεμάτων 
του Δήμου Ιωαννιτών, λόγω αρμοδιότητας. 

--- 
Kατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας κατ’ άρθρο 
227 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018) μέσα σε προθεσμία 
δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της απόφασης καθώς και δυνατότητα άσκησης αίτησης 
θεραπείας. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 389/2022. 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

(Ακολουθούν υπογραφές) 
Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 
 

ΑΡΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΑΔΑ: Ω2ΚΞΩΕΩ-02Χ
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