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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΣ : Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/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 3ου Παραδοτέου της Υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 
διερεύνησης για την Ανάπτυξη Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο Δήμο 
Ιωαννιτών»

Σχετ.     :       Το  από  22/07/2021  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. 551/22-07-2021 έγγραφο της LEVER - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε., που αφορά την υποβολή του τρίτου παραδοτέου της υπηρεσίας του 
θέματος (αρ. εισ. εγγράφου 73546/2021)
7. Την από την 26η Ιουλίου 2021 έκθεση του επόπτη της υπηρεσίας του θέματος

επισυνάπτουμε το δεύτερο παραδοτέο που περιλαμβάνει το 4ο και το 5ο στάδιο 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 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
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• Ανάλυση του «κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος» για την διαμόρφωση πολιτικής στάθμευσης, 
με βάση την διαβούλευση και την έρευνα

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλείστε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την παραλαβή του 
δεύτερου παραδοτέου,  που σηματοδοτεί την έναρξη των επόμενων σταδίων,  ήτοι: 

➢ Στάδιο 6: Προτεινόμενο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης

Συν/να:

O Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Μπρίκος Ορέστης 
Πολιτικός  Μηχανικός
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