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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:034737/10-05-2012 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

της 10ης συνεδρίασης 
 

Ημερομηνία επίδοσης της 031531 
πρόσκλησης στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η 27/4/2012 

 
Ημερομηνία συνεδρίασης : 3 Μαϊου 2012 

 
Αριθ. απόφασης :  52 
 
Περίληψη απόφασης : 
 
Έγκριση ή μη του Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στη 
περιοχή του Αγίου Θωμά στο ΙΑΣΩ του Δήμου Αμαρουσίου.  
 
 
Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθησαν οι κ.κ. : 
 
 1) Πέππας Νικόλαος            Πρόεδρος 
 2) Ζήκος Γεώργιος                       Τακτικό Μέλος 
 3) Καμπούκος Δημήτριος            Τακτικό Μέλος 
 4) Λέκκα-Καλαντζάκη Ελένη Τακτικό Μέλος 
 5) Χαλιώτη Ειρήνη-Μαρία            Τακτικό Μέλος 
 
Οι κ.κ. Σαγρής Παναγιώτης , Βλάχος Κων/νος , Κλαπάκης Δορύλαος , Μπαλάσης Βασίλειος 
δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισέρχεται στη συζήτηση του   
1ου  εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος που αφορά : «Έγκριση ή μη του Κανονισμού 
Λειτουργίας Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στη περιοχή του Αγίου Θωμά στο ΙΑΣΩ 
του Δήμου Αμαρουσίου».  
                  
Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τίθεται για συζήτηση το  1ο εκτός 
ημερήσιας διάταξης θέμα που αφορά: «Έγκριση ή μη του Κανονισμού Λειτουργίας 
Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στη περιοχή του Αγίου Θωμά στο ΙΑΣΩ του Δήμου 
Αμαρουσίου». 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφασίζει ομόφωνα. 
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Εγκρίνει την συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ως κατεπείγοντος ως προς την 
πρόταξη αυτού πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφέρεται στην με  
αριθ.πρωτ: 032375/2012 εισήγηση  του Τμήματος Χωροθέτησης της Τεχνικής  Υπηρεσίας  του 
Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 
 
Έχοντας υπ’ όψιν: 

 
1. Το ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) και ειδικότερα το 

άρθρ. 73§1 περ. v’ αυτού. 

2. Το ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 114/ 08.06.2006) και 

ειδικότερα το άρθρ. 79§1 περ. α4 αυτού. 

3. Το Β.Δ. 24-9 / 20-10-1958 (ΦΕΚ Α΄171) και ειδικότερα το άρθρ. 66. 

4. Τον ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α’ 57/23.03.1999) «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας», όπως 

ισχύει και τις εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπουργικές αποφάσεις. 

 

Εισηγούμαστε τον κάτωθι Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης 

στην περιοχή του Αγίου Θωμά και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του ΙΑΣΩ του Δήμου 

Αμαρουσίου: 

 

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΩΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΑΣΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Για την περιοχή του Αγίου Θωμά που προβλέπονται από τη «Μελέτη  Στάθμευσης στον Δήμο 

Αμαρούσιου στον Άγιο Θωμά Περιοχή ΙΑΣΩ» η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσης, και χωρίζει την περιοχή μελέτης σε δύο τομείς ελεγχόμενης στάθμευσης: (α) 

Τομέας 1 - θέσεις αποκλειστικά κατοίκων, (β) Τομέας 2 – θέσεις αποκλειστικά επισκεπτών.  

 

 

 

ΑΔΑ: Β491ΩΨ9-ΣΛ9



 3

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

 

Τομέας 1 

 

Περιλαμβάνει τις οδούς Δημοκρίτου (από Ζηρίδη έως Αμαρυσίας Αρτέμιδας),  Χωματιανού, 

Ιόλης, Λασκαράτου, Χρυσηϊδος. 

 

Στις θέσεις του τομέα 1, οι οποίες ανέρχονται, σύμφωνα με τη Μελέτη Εφαρμογής σε 108, 

μπορούν να σταθμεύουν αποκλείστηκα κάτοικοι. (δωρεάν στάθμευση).  

 

Τομέας 2 

 

Περικλείεται από τις οδούς Ζηρίδη, Δημοκρίτου (από Αγησιλάου έως Ζηρίδη), Νεύτωνος, 

Διαγόρα, Ζην. Ελεάτου και την Αγησιλάου.   

Στις θέσεις του Τομέα 2, οι οποίες ανέρχονται, σύμφωνα με τη συνημμένη Μελέτη 

Εφαρμογής σε 214, θα μπορούν να σταθμεύουν αποκλειστικά επισκέπτες (βραχυχρόνια 

στάθμευση επί πληρωμή για όλα τα οχήματα). 

 

 

Γ. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

 

Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης προτείνεται να ισχύει ως εξής: 

 

Τομέας 1 

Στις θέσεις του τομέα οι οποίες προορίζονται για τους κατοίκους η στάθμευση θα είναι 

δωρεάν και χωρίς χρονικό περιορισμό με πληρωμή των ετήσιων τελών στάθμευσης στον 

Δήμο. Οι κάτοικοι θα μπορούν να σταθμεύουν και στις θέσεις που προορίζονται για τους 

επισκέπτες, χωρίς χρονικό και οικονομικό περιορισμό 

 

Τομέας 2 

Το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης στις θέσεις των επισκεπτών θα λειτουργεί κατά τις 

εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 21:00, τα δε Σάββατα από 09:00 έως 16:00, με μέγιστη 

δυνατότητα στάθμευσης τριών (3) ωρών. Δυνατότητα επαναστάθμευσης στην ίδια ζώνη και 

ΑΔΑ: Β491ΩΨ9-ΣΛ9



 4

θέση παρέχεται μετά παρέλευση 30 λεπτών από την τελευταία τρίωρη στάθμευση. Για τους 

κατοίκους οι θέσεις θα είναι δωρεάν. 

 

Εκτός της ώρας λειτουργίας του συστήματος η στάθμευση θα είναι δωρεάν και χωρίς χρονικό 

περιορισμό για όλους 

 

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  

 

Η πληρωμή των τελών στάθμευσης προτείνεται να πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους: 

 

Δ. 1. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ. 

 

 Με τη χρήση των ειδικών μηχανημάτων αυτόματης πληρωμής (παρκόμετρα) που θα είναι 

εγκατεστημένα ανά 30-40 θέσεις στάθμευσης στα πεζοδρόμια ή σε κοινόχρηστους χώρους. 

 

Δ.2. ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

 

Με εφάπαξ καταβολή του τέλους στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  

 

Ε.1. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

 

Τιμολόγιο της στάθμευσης με χρήση συσκευών αυτόματης πληρωμής τελών 

στάθμευσης. 

Το τιμολόγιο που προτείνεται να ισχύσει κατά την έναρξη εφαρμογής του συστήματος και θα 

αναγράφεται στην οθόνη του παρκόμετρου, καθώς και στις πινακίδες σήμανσης των χώρων 

στάθμευσης, σε υποπινακίδια, θα είναι το ακόλουθο: 

 στάθμευση μισής ώρας, 0,50 €. 

 στάθμευση μίας ώρας, 1,00 €. 

 στάθμευση μιάμισης ώρας, 1,50 €. 

 στάθμευση δύο ωρών, 2,00 €. 

 στάθμευση δυόμισι ωρών, 4,00 €. 
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 στάθμευση τριών ωρών, 6,00 €. 

 

Ε.2. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

 

Ετήσιο τέλος στάθμευσης δέκα (10) ευρώ για το 1ο όχημα, είκοσι πέντε (25) ευρώ για το 2ο 

όχημα και πενήντα (50) ευρώ για το 3ο  όχημα ανά κάτοικο, χωρίς χρονικό περιορισμό 

ελεγχόμενης στάθμευσης εντός της προσδιορισμένης περιοχής (τομέα) κατοικίας του. Το 

τέλος καταβάλλεται άπαξ του έτους στο Δήμο και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο κάτοικο 

ειδικό ανά θέση σήμα ετήσιας ισχύος από την ημέρα έκδοσης του που επικολλάται στο 

εσωτερικό και σε εμφανές σημείο του ανεμοθώρακα των αυτοκινήτων που χωρούν στην ανά 

θέση διαγράμμιση της μελέτης. Τα σήματα αυτά θα παράγονται με δαπάνη του Δήμου 

προκειμένου να διατίθενται στους κατοίκους. Για την έκδοση του σήματος αυτού ο 

ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

 Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση 

 Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας ή μίσθωσης του ακινήτου κατοικίας του ή δύο 

πρόσφατους λογαριασμούς οργανισμών κοινής ωφελείας  

 Άδεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που χωρούν στην ανά θέση διαγράμμιση της 

μελέτης σε αντίγραφο. 

 Αντίγραφο του Ε1. 

 

Ο κάτοικος, σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, υποχρεούται να δηλώσει την αλλαγή, 

διαφορετικά θεωρείται παραβάτης. 

 

 Το ως άνω τέλος ισχύει κατά το στάδιο της αρχικής εφαρμογής του συστήματος, δυνάμενο 

να αναπροσαρμοσθεί στο μέλλον ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Όσοι διαθέτουν επαγγελματικούς χώρους και επιθυμούν  να τους χορηγηθεί 

θέση φορτοεκφόρτωσης θα πρέπει με αίτησή τους να απευθυνθούν στην τεχνική υπηρεσία 

του Δήμου και να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με την 337/10 ΑΔΣ :            

 

 Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση 

 Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας ή μίσθωσης του ακινήτου της επαγγελματικής 

δραστηριότητας.  
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ΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

 

Η υλοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και η διαχείριση του συστήματος θα 

το αναλάβει ο Δήμος, ο οποίος θα εγκαταστήσει την υποδομή που απαιτείται για τη 

λειτουργία του συστήματος σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και κατά την 

προβλεπόμενη διαδικασία, θα συντηρεί την υποδομή του συστήματος και θα είναι υπεύθυνος 

για την πληροφόρηση του κοινού. 

 

Η αστυνόμευση του συστήματος και η διαχείριση των κλήσεων για παραβάσεις στάθμευσης 

στην περιοχή εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης καθώς και της 

παράνομης στάθμευσης στις περιοχές που γειτνιάζουν και επηρεάζουν την λειτουργία της 

ελεγχόμενης στάθμευσης θα γίνεται από την Δημοτική Αστυνομία κατά τα προβλεπόμενα στο 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, όπως ισχύει) και τις εκάστοτε κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτού υπουργικές αποφάσεις. 

 

Ζ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Με τα κατά τα ανωτέρω προτεινόμενα τέλη στάθμευσης που προβλέπονται να ισχύσουν στο 

συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί όσο τούτο είναι δυνατό η 

διασφάλιση στάθμευσης των κατοίκων στις αντίστοιχες θέσεις των προσδιορισμένων 

περιοχών με την αποτροπή της στάθμευσης μη κατοίκων των περιοχών αυτών, η αύξηση της 

χρήσης των Μέσων Μαζικής μεταφοράς, η αποθάρρυνση της χρήσης ιδιωτικών αυτοκινήτων 

επισκεπτών στις περιοχές μείζονος εμπορικής δραστηριότητας ή παροχής υπηρεσιών για 

μακροχρόνια στάθμευση. Επίσης επιτυγχάνεται η δραστική μείωση της παράνομης 

στάθμευσης των βραχυχρονίως σταθμευόντων που προκαλεί τεράστια κυκλοφοριακά και 

περιβαλλοντικά προβλήματα στις περιοχές εφαρμογής του συστήματος. Επιπλέον τούτων, τα 

προϋπολογιζόμενα καθαρά έσοδα (μετά την αφαίρεση του προβλεπόμενου κόστους) από την 

εφαρμογή του συστήματος θα διατεθούν αποκλειστικά για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών 

συνθηκών της πόλης. Οι πίνακες της μελέτης οι οποίοι επισυνάπτονται στην παρούσα 

εμφανίζουν την εκτίμηση των προβλεπόμενων εσόδων – δαπανών κατ’ έτος και της 2-ετίας 

από της εφαρμογής του συστήματος που θα ανέλθουν περίπου στο ποσό των 131.093,2  

χιλιάδες ευρώ. 
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Τα ως άνω έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για τη μερική χρηματοδότηση (τα υπόλοιπα θα 

καλυφθούν από άλλους δημοτικούς πόρους) των κατωτέρω δαπανών που θα προκύψουν 

για: 

 Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης 

 Συντήρηση οδικού αστικού δικτύου και σήμανσης. 

 Έξοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή και τον έλεγχο του Κ.Ο.Κ. 

 

 

Η καλή εκτέλεση της εφαρμογής του συστήματος θα παρακολουθείται από εξουσιοδοτημένη 

από το Δημοτικό Συμβούλιο Επιτροπή και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου 

υποστηριζόμενες, εάν τούτο κριθεί αναγκαίο, και από εξωτερικούς συμβούλους». 

  

Εκτίμηση Εσόδων Εξόδων του Συστήματος 

Παράμετροι του Συστήματος 1ο έτος 2ο έτος 
Σύνολα 
Περιόδου 

Αριθμός θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης 
επισκεπτών 

214 214  

Αριθμός θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης 
κατοίκων 

108 108  

Συνολικός αριθμός θέσεων ελεγχόμενης 
στάθμευσης 

322 322  

Πληρωμένες ώρες στάθμευσης ανά ημέρα 6,5 7  
Συνολικός αριθμός ωρών πληρωμένης 
στάθμευσης ανά έτος 

536102 577340,4 1113442,4 

Τιμολόγιο επισκεπτών 0.5 ώρας 0,5 0,5  
Τιμολόγιο επισκεπτών 1 ώρας 1 1  
Τιμολόγιο επισκεπτών 1.5 ώρες 1,5 1,5  
Τιμολόγιο επισκεπτών 2 ωρών 2 2  
Τιμολόγιο επισκεπτών 3 ωρών 6 6  
Εκδιδόμενες κλήσεις για παραβάσεις σε 
χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης επισκεπτών 
- κλήσεις ανά θέσεις ανά έτος  

15 15 
 

Εκδιδόμενες κλήσεις για παραβάσεις σε 
χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης κατοίκων - 
κλήσεις ανά θέσεις ανά έτος 

2 2 
 

Εκδιδόμενες κλήσεις παράνομης στάθμευσης 
ανά πλευρά οικοδομικού τετραγώνου ανά έτος 

9 9 
 

Ποσοστό πληρωμένων κλήσεων 27 28,5  

Έσοδα      
Έσοδα ανά έτος από χρήση ηλεκτρονικού 
συστήματος χρέωσης 

140.056,6 101.034,6 
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Έσοδα από πληρωμένες κλήσεις για 
παραβάσεις που έγιναν σε θέσεις ελεγχόμενης 
στάθμευσης επισκεπτών 

29.835,0 31.492,5 
 

Έσοδα από πληρωμένες κλήσεις για 
παραβάσεις που έγιναν σε θέσεις ελεγχόμενης 
στάθμευσης κατοίκων 

18.306,0 18.306,0 
 

Σύνολο εσόδων από κλήσεις ανά έτος 48.141,0 49.798,5  
Σύνολο Εσόδων Συστήματος 188.197,6 150.833,1 339.030,7 

Δαπάνες      
Δαπάνη κατακόρυφης σήμανσης  14.250,00 1.425,00  
Δαπάνη οριζόντιας σήμανσης 1.350,00 135,00  
Δαπάνη ηλεκτρονικού συστήματος χρέωσης 75.000,00 7.500,00  
Δαπάνη ενημέρωσης κοινού 6.000,00 720,00  
Συνολική δαπάνη λειτουργίας γραφείου 40.000,00 40.000,00  
Συνολική δαπάνη προμηθειών για πωλήσεις 
χρόνου στάθμευσης για το ηλεκτρονικό 
σύστημα χρέωσης 

9.649,83 11.907,65 
 

Σύνολο Δαπανών 146.249,83 61.687,65  
       

Έσοδα - Δαπάνες 41.947,8 89.145,4  
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της 
την ισχύουσα νομοθεσία, τον σχετικό φάκελο και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της, 
 
                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
A) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης στην περιοχή του Αγίου Θωμά στο ΙΑΣΩ του Δήμου Αμαρουσίου, ως εξής : 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Για την περιοχή του Αγίου Θωμά που προβλέπονται από τη «Μελέτη  Στάθμευσης στον Δήμο 

Αμαρούσιου στον Άγιο Θωμά Περιοχή ΙΑΣΩ» η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσης, και χωρίζει την περιοχή μελέτης σε δύο τομείς ελεγχόμενης στάθμευσης: (α) 

Τομέας 1 - θέσεις αποκλειστικά κατοίκων, (β) Τομέας 2 – θέσεις αποκλειστικά επισκεπτών.  

 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

 

Τομέας 1 

Περιλαμβάνει τις οδούς Δημοκρίτου (από Ζηρίδη έως Αμαρυσίας Αρτέμιδας),  Χωματιανού, 

Ιόλης, Λασκαράτου, Χρυσηϊδος. 

ΑΔΑ: Β491ΩΨ9-ΣΛ9



 9

Στις θέσεις του τομέα 1, οι οποίες ανέρχονται, σύμφωνα με τη Μελέτη Εφαρμογής σε 108, 

μπορούν να σταθμεύουν αποκλείστηκα κάτοικοι. (δωρεάν στάθμευση).  

 

Τομέας 2 

Περικλείεται από τις οδούς Ζηρίδη, Δημοκρίτου (από Αγησιλάου έως Ζηρίδη), Νεύτωνος, 

Διαγόρα, Ζην. Ελεάτου και την Αγησιλάου.   

Στις θέσεις του Τομέα 2, οι οποίες ανέρχονται, σύμφωνα με τη συνημμένη Μελέτη 

Εφαρμογής σε 214, θα μπορούν να σταθμεύουν αποκλειστικά επισκέπτες (βραχυχρόνια 

στάθμευση επί πληρωμή για όλα τα οχήματα). 

 

 

Γ. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

 

Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης προτείνεται να ισχύει ως εξής: 

 

Τομέας 1 

Στις θέσεις του τομέα οι οποίες προορίζονται για τους κατοίκους η στάθμευση θα είναι 

δωρεάν και χωρίς χρονικό περιορισμό με πληρωμή των ετήσιων τελών στάθμευσης στον 

Δήμο. Οι κάτοικοι θα μπορούν να σταθμεύουν και στις θέσεις που προορίζονται για τους 

επισκέπτες, χωρίς χρονικό και οικονομικό περιορισμό 

 

Τομέας 2 

Το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης στις θέσεις των επισκεπτών θα λειτουργεί κατά τις 

εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 21:00, τα δε Σάββατα από 09:00 έως 16:00, με μέγιστη 

δυνατότητα στάθμευσης τριών (3) ωρών. Δυνατότητα επαναστάθμευσης στην ίδια ζώνη και 

θέση παρέχεται μετά παρέλευση 30 λεπτών από την τελευταία τρίωρη στάθμευση. Για τους 

κατοίκους οι θέσεις θα είναι δωρεάν. 

 

Εκτός της ώρας λειτουργίας του συστήματος η στάθμευση θα είναι δωρεάν και χωρίς χρονικό 

περιορισμό για όλους 

 

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  

 

Η πληρωμή των τελών στάθμευσης προτείνεται να πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους: 
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Δ. 1. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ. 

 

 Με τη χρήση των ειδικών μηχανημάτων αυτόματης πληρωμής (παρκόμετρα) που θα είναι 

εγκατεστημένα ανά 30-40 θέσεις στάθμευσης στα πεζοδρόμια ή σε κοινόχρηστους χώρους. 

 

Δ.2. ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

 

Με εφάπαξ καταβολή του τέλους στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  

 

Ε.1. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

 

Τιμολόγιο της στάθμευσης με χρήση συσκευών αυτόματης πληρωμής τελών 

στάθμευσης. 

Το τιμολόγιο που προτείνεται να ισχύσει κατά την έναρξη εφαρμογής του συστήματος και θα 

αναγράφεται στην οθόνη του παρκόμετρου, καθώς και στις πινακίδες σήμανσης των χώρων 

στάθμευσης, σε υποπινακίδια, θα είναι το ακόλουθο: 

 στάθμευση μισής ώρας, 0,50 €. 

 στάθμευση μίας ώρας, 1,00 €. 

 στάθμευση μιάμισης ώρας, 1,50 €. 

 στάθμευση δύο ωρών, 2,00 €. 

 στάθμευση δυόμισι ωρών, 4,00 €. 

 στάθμευση τριών ωρών, 6,00 €. 

 

Ε.2. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

 

Ετήσιο τέλος στάθμευσης δέκα (10) ευρώ για το 1ο όχημα, είκοσι πέντε (25) ευρώ για το 2ο 

όχημα και πενήντα (50) ευρώ για το 3ο  όχημα ανά κάτοικο, χωρίς χρονικό περιορισμό 

ελεγχόμενης στάθμευσης εντός της προσδιορισμένης περιοχής (τομέα) κατοικίας του. Το 

τέλος καταβάλλεται άπαξ του έτους στο Δήμο και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο κάτοικο 

ειδικό ανά θέση σήμα ετήσιας ισχύος από την ημέρα έκδοσης του που επικολλάται στο 

εσωτερικό και σε εμφανές σημείο του ανεμοθώρακα των αυτοκινήτων που χωρούν στην ανά 
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θέση διαγράμμιση της μελέτης. Τα σήματα αυτά θα παράγονται με δαπάνη του Δήμου 

προκειμένου να διατίθενται στους κατοίκους. Για την έκδοση του σήματος αυτού ο 

ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

 Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση 

 Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας ή μίσθωσης του ακινήτου κατοικίας του ή δύο 

πρόσφατους λογαριασμούς οργανισμών κοινής ωφελείας  

 Άδεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που χωρούν στην ανά θέση διαγράμμιση της 

μελέτης σε αντίγραφο. 

 Αντίγραφο του Ε1. 

 

Ο κάτοικος, σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, υποχρεούται να δηλώσει την αλλαγή, 

διαφορετικά θεωρείται παραβάτης. 

 

 Το ως άνω τέλος ισχύει κατά το στάδιο της αρχικής εφαρμογής του συστήματος, δυνάμενο 

να αναπροσαρμοσθεί στο μέλλον ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Όσοι διαθέτουν επαγγελματικούς χώρους και επιθυμούν  να τους χορηγηθεί 

θέση φορτοεκφόρτωσης θα πρέπει με αίτησή τους να απευθυνθούν στην τεχνική υπηρεσία 

του Δήμου και να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με την 337/10 ΑΔΣ :            

 

 Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση 

 Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας ή μίσθωσης του ακινήτου της επαγγελματικής 

δραστηριότητας.  

 

ΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

 

Η υλοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και η διαχείριση του συστήματος θα 

το αναλάβει ο Δήμος, ο οποίος θα εγκαταστήσει την υποδομή που απαιτείται για τη 

λειτουργία του συστήματος σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και κατά την 

προβλεπόμενη διαδικασία, θα συντηρεί την υποδομή του συστήματος και θα είναι υπεύθυνος 

για την πληροφόρηση του κοινού. 
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Η αστυνόμευση του συστήματος και η διαχείριση των κλήσεων για παραβάσεις στάθμευσης 

στην περιοχή εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης καθώς και της 

παράνομης στάθμευσης στις περιοχές που γειτνιάζουν και επηρεάζουν την λειτουργία της 

ελεγχόμενης στάθμευσης θα γίνεται από την Δημοτική Αστυνομία κατά τα προβλεπόμενα στο 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, όπως ισχύει) και τις εκάστοτε κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτού υπουργικές αποφάσεις. 

 

Ζ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Με τα κατά τα ανωτέρω προτεινόμενα τέλη στάθμευσης που προβλέπονται να ισχύσουν στο 

συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί όσο τούτο είναι δυνατό η 

διασφάλιση στάθμευσης των κατοίκων στις αντίστοιχες θέσεις των προσδιορισμένων 

περιοχών με την αποτροπή της στάθμευσης μη κατοίκων των περιοχών αυτών, η αύξηση της 

χρήσης των Μέσων Μαζικής μεταφοράς, η αποθάρρυνση της χρήσης ιδιωτικών αυτοκινήτων 

επισκεπτών στις περιοχές μείζονος εμπορικής δραστηριότητας ή παροχής υπηρεσιών για 

μακροχρόνια στάθμευση. Επίσης επιτυγχάνεται η δραστική μείωση της παράνομης 

στάθμευσης των βραχυχρονίως σταθμευόντων που προκαλεί τεράστια κυκλοφοριακά και 

περιβαλλοντικά προβλήματα στις περιοχές εφαρμογής του συστήματος. Επιπλέον τούτων, τα 

προϋπολογιζόμενα καθαρά έσοδα (μετά την αφαίρεση του προβλεπόμενου κόστους) από την 

εφαρμογή του συστήματος θα διατεθούν αποκλειστικά για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών 

συνθηκών της πόλης. Οι πίνακες της μελέτης οι οποίοι επισυνάπτονται στην παρούσα 

εμφανίζουν την εκτίμηση των προβλεπόμενων εσόδων – δαπανών κατ’ έτος και της 2-ετίας 

από της εφαρμογής του συστήματος που θα ανέλθουν περίπου στο ποσό των 131.093,2  

χιλιάδες ευρώ. 

Τα ως άνω έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για τη μερική χρηματοδότηση (τα υπόλοιπα θα 

καλυφθούν από άλλους δημοτικούς πόρους) των κατωτέρω δαπανών που θα προκύψουν 

για: 

 Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης 

 Συντήρηση οδικού αστικού δικτύου και σήμανσης. 

 Έξοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή και τον έλεγχο του Κ.Ο.Κ. 
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Η καλή εκτέλεση της εφαρμογής του συστήματος θα παρακολουθείται από εξουσιοδοτημένη 

από το Δημοτικό Συμβούλιο Επιτροπή και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου 

υποστηριζόμενες, εάν τούτο κριθεί αναγκαίο, και από εξωτερικούς συμβούλους». 

  

Εκτίμηση Εσόδων Εξόδων του Συστήματος 

Παράμετροι του Συστήματος 1ο έτος 2ο έτος 
Σύνολα 
Περιόδου 

Αριθμός θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης 
επισκεπτών 

214 214  

Αριθμός θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης 
κατοίκων 

108 108  

Συνολικός αριθμός θέσεων ελεγχόμενης 
στάθμευσης 

322 322  

Πληρωμένες ώρες στάθμευσης ανά ημέρα 6,5 7  
Συνολικός αριθμός ωρών πληρωμένης 
στάθμευσης ανά έτος 

536102 577340,4 1113442,4 

Τιμολόγιο επισκεπτών 0.5 ώρας 0,5 0,5  
Τιμολόγιο επισκεπτών 1 ώρας 1 1  
Τιμολόγιο επισκεπτών 1.5 ώρες 1,5 1,5  
Τιμολόγιο επισκεπτών 2 ωρών 2 2  
Τιμολόγιο επισκεπτών 3 ωρών 6 6  
Εκδιδόμενες κλήσεις για παραβάσεις σε 
χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης επισκεπτών 
- κλήσεις ανά θέσεις ανά έτος  

15 15 
 

Εκδιδόμενες κλήσεις για παραβάσεις σε 
χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης κατοίκων - 
κλήσεις ανά θέσεις ανά έτος 

2 2 
 

Εκδιδόμενες κλήσεις παράνομης στάθμευσης 
ανά πλευρά οικοδομικού τετραγώνου ανά έτος 

9 9 
 

Ποσοστό πληρωμένων κλήσεων 27 28,5  

Έσοδα      
Έσοδα ανά έτος από χρήση ηλεκτρονικού 
συστήματος χρέωσης 

140.056,6 101.034,6 
 

Έσοδα από πληρωμένες κλήσεις για 
παραβάσεις που έγιναν σε θέσεις ελεγχόμενης 
στάθμευσης επισκεπτών 

29.835,0 31.492,5 
 

Έσοδα από πληρωμένες κλήσεις για 
παραβάσεις που έγιναν σε θέσεις ελεγχόμενης 
στάθμευσης κατοίκων 

18.306,0 18.306,0 
 

Σύνολο εσόδων από κλήσεις ανά έτος 48.141,0 49.798,5  
Σύνολο Εσόδων Συστήματος 188.197,6 150.833,1 339.030,7 

Δαπάνες      
Δαπάνη κατακόρυφης σήμανσης  14.250,00 1.425,00  
Δαπάνη οριζόντιας σήμανσης 1.350,00 135,00  
Δαπάνη ηλεκτρονικού συστήματος χρέωσης 75.000,00 7.500,00  
Δαπάνη ενημέρωσης κοινού 6.000,00 720,00  
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Συνολική δαπάνη λειτουργίας γραφείου 40.000,00 40.000,00  
Συνολική δαπάνη προμηθειών για πωλήσεις 
χρόνου στάθμευσης για το ηλεκτρονικό 
σύστημα χρέωσης 

9.649,83 11.907,65 
 

Σύνολο Δαπανών 146.249,83 61.687,65  
       

Έσοδα - Δαπάνες 41.947,8 89.145,4  
 
 
Αναθέτει τα περαιτέρω στον κ. Δήμαρχο. 
 
Εκδόθηκε η με αριθμό 52/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται : 
 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ Α  Π Α Ρ Ο Ν Τ Α  Μ Ε Λ Η 
Πέππας Νικόλαος 1.Ζήκος Γεώργιος 

2.Καμπούκος Δημήτριος 
3.Λέκκα-Καλαντζάκη Ελένη 
4.Χαλιώτη Ειρήνη-Μαρία  
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