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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΣ : Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Πληρ : κ. Τσούρης Βασίλειος (ΜΕΣΩ ΙΡΙΔΑΣ)
Ταχ. Δ/νση : Κωλέττη 14, 45444 Ιωάννινα
Τηλ. : 2651-0-83880  
E-mail : vtsouris@ioannina.gr

Θέμα :  Παραλαβή 1ου Παραδοτέου της Υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 
διερεύνησης για την Ανάπτυξη Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο Δήμο 
Ιωαννιτών»

Σχετ. : Το από 10/03/2021 έγγραφο υποβολής από την ανάδοχο εταιρεία «LEVER - 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.»

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις.
5. Την με αρ. πρωτ. 15302/24-02-2021 σύμβαση της υπηρεσίας του θέματος.
6. 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)

7. Την από την 21η Μάιου 2021 έκθεση του επόπτη της υπηρεσίας του θέματος 

επισυνάπτουμε το πρώτο παραδοτέο: «Π1Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την 
αναλυτική περιγραφή του 1ου και 2ου σταδίου, της προτεινόμενης μεθοδολογίας, της υπηρεσίας με 
τίτλο: «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών διερεύνησης για την Ανάπτυξη Συστήματος 
Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο Δήμο Ιωαννιτών», όπου αναλύονται τα παρακάτω αντικείμενα της 
υπηρεσίας:

Στάδιο 1: Αποτίμηση πλαισίου αστικής κινητικότητας της πόλης / περιοχής 

• Περιγραφή συστήματος αστικής κινητικότητας της πόλης 

 Σύνοψή χαρακτηριστικών μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

 Σύνοψή χαρακτηριστικών δημόσιας συγκοινωνίας 

 Σύνοψή χαρακτηριστικών ποδηλάτων και πεζών 

• Ανασκόπηση στρατηγικών και κειμένων πολιτικής σχετικά με την αστική κινητικότητα στην 
πόλη / περιοχή 

• Ανάλυση παλαιότερων μελετών & πολιτικών σχετικά με την στάθμευσης 

 o Ανάλυση υφιστάμενων στοιχείων ελεγχόμενης στάθμευσης 
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 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 ευρύτερη 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 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλείστε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την παραλαβή 
του πρώτου παραδοτέου και να μας ενημερώσετε σχετικά με την ολοκλήρωση του σταδίου, ώστε να 
γίνει η έναρξη του επόμενου σταδίου, ήτοι Στάδιο 3: Καταγραφή των χαρακτηριστικών 
στάθμευσης της υφιστάμενης κατάστασης.

Συν/να:

O Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Μπρίκος Ορέστης
Πολιτικός   Μηχανικός
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