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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα διεθνώς και για τις πόλεις κάθε μεγέθους προκύπτει βασικά από το 

γεγονός ότι αυτές σχεδιάστηκαν πριν από την εξάπλωση του αυτοκινήτου. Το πρόβλημα αυξάνεται 

συνεχώς με την αύξηση του πληθυσμού, των δραστηριοτήτων και της επιφάνειας των αστικών 

περιοχών, του αριθμού των οχημάτων που κυκλοφορούν και του βαθμού χρησιμοποίησής τους.  

 

Το ζήτημα της στάθμευσης των αυτοκινήτων εξελίσσεται σε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της 

σύγχρονης πόλης. Η αναζήτηση μιας ελεύθερης θέσης στάθμευσης αποτελεί το καθημερινό άγχος 

χιλιάδων ανθρώπων, που αναγκάζονται να σπαταλήσουν πολύ χρόνο, προκειμένου να κατορθώσουν 

να αφήσουν το αυτοκίνητό τους, πολλές φορές σε μεγάλη απόσταση από το χώρο που εργάζονται ή 

διαμένουν.  

 

Ο Δήμος Πέλλας στα πλαίσια του έργου θα εφαρμόσει ένα σύγχρονο και ευέλικτο Σύστημα 

Πληροφόρησης Ελέυθερων θέσεων στάθμευσης/ 

 

Η σκοπιμότητα και τα αναμενόμενα οφέλη είναι τα ακόλουθα: 

• Πλήρης και ανά πάσα στιγμή εποπτεία των θέσεων στάθμευσης και των γύρω χώρων 

• Βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών 

• Τόνωση της εμπορικής κίνησης 

• Συντονισμός του έργου των Δημοτικών Αρχών 

 

Οι εργασίες που θα αναλάβει η εταιρεία μας είναι οι ακόλουθες:  

✓ Υπηρεσίες σχεδίασης, ανάπτυξης, παραμετροποίησης και εγκατάστασης mobile εφαρμογών 

πληροφόρησης για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης  

✓ Υπόγειοι αισθητήρες ανίχνευσης διαθεσιμότητας στάθμευσης, αναμεταδότες και Gateways για 

την μετάδοση της κατάστασης των θέσεων στάθμευσης 

✓ Πινακίδες ενημέρωσης για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης 

✓ Back Office λογισμικό για το σύστημα διαχείρισης υπόγειων αισθητήρων 

✓ Υπηρεσίες δοκιμών της πλατφόρμας (testing) και πιλοτικής εφαρμογής σε πραγματικές 

συνθήκες λειτουργίες και σύνταξη στατιστικών από την χρήση της. 

 

Με βάση τα παραπάνω, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια του ανωτέρου συστήματος για τη βελτίωση 

της λειτουργικής δραστηριότητας του Δήμου Πέλλας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

της προς τους δημότες με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας που έχει γίνει πλέον αναγκαία στην 

καθημερινότητα μας για άμεση πληροφόρηση και δράση. 
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o Λογισμικό Διαχείρισης Συστήματος και Προβολής Δεδομένων Διαθεσιμότητας θέσεων 

στάθμευσης 
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o Mobile Εφαρμογή Προβολής Δεδομένων Διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης 
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o Mockup - από τον ενσωματωμένο cityguide με περιγραφή της προσφερόμενης 

λειτουργικότητας 
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