Το νέο Σύστηµα Ελεγχόµενης Στάθµευσης του Δήµου Ηρακλείου αποτελεί σηµαντικό
βήµα για µια πιο «έξυπνη» πόλη («smart city»). Εισάγει στην καθηµερινότητα µια
προηγµένη τεχνολογική λύση, µε online διασύνδεση λειτουργιών – υπηρεσιών – ελέγχου
– πληροφόρησης κοινού. Η Υλοποίηση του συστήµατος έγινε σε συνεργασία µε το
Ίδρυµα Τεχνολογίας & Έρευνας µέσα από την ανάπτυξη καινοτόµων συστηµάτων και
εφαρµογών.
Το Σύστηµα Ελεγχόµενης Στάθµευσης εξασφαλίζει:
•
•
•
•
•

Δυνατότητα προβολής της διαθεσιµότητας θέσεων σε πραγµατικό χρόνο και µέσα
από εναλλακτικά κανάλια, όπως κινητές συσκευές
Κατάργηση της χρήσης χαρτιού (κάρτες, κ.λπ.).
Γρήγορο και αποτελεσµατικό έλεγχο, από την αρµόδια αρχή.
Περιορισµό του κυκλοφοριακού προβλήµατος και της συνεπαγόµενης ρύπανσης.
Αναβάθµιση της ποιότητας ζωής.

Το Σύστηµα Ελεγχόµενης Στάθµευσης σκοπό έχει να διευκολύνει την ανεύρεση θέσης
στάθµευσης στη πόλη, να αποτρέψει τη παράνοµη στάθµευση και όλα τα προβλήµατα
που αυτή προκαλεί καθώς και να συµβάλλει στην αποσυµφόρηση του κυκλοφοριακού
προβλήµατος.
Δικαιουχοι Θεσης Σταθµευσης
Oι εργαζόµενοι στο τµήµα Πολεοδοµίας του Δήµου Ηρακλείου καθώς και οι Δικαστικοί
λειτουργοί δικαιούνται δωρεάν στάθµευση, αρκεί να έχουν την έγκριση της υπηρεσίας
τους, η οποία σε συνεργασία µε το τµήµα Πληροφορικής του Δήµου Ηρακλείου θα
παραδίδει την ειδική ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου στάθµευσης.
Η συγκεκριµένη συσκευή τοποθετείται στο αυτοκίνητο σε εµφανή θέση και παρέχει το
δικαίωµα ελεύθερης σταθµεύσης στις ειδικές υπηρεσιακές θέσεις της ζώνης, για την
οποία τους έχει χορηγηθεί.
Ωράριο λειτουργίας ελεγχόµενης στάθµευσης
Η ελεγχόµενη στάθµευση ισχύει τις εργάσιµες ηµέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις
8:00 έως τις 15:00 και από τις 17:30 έως τις 21:00, ενώ για το Σάββατο από τις 8:00 έως
τις 15:00. Η στάθµευση είναι ελεύθερη τις Κυριακές και τις εθνικές και τοπικές αργίες.
Περιοχές Εφαρµογής
Από την 1 Μαρτίου 2021, το σύστηµα εφαρµόζεται για τις 5 θέσεις για της Πολεοδοµία
Ηρακλείου και τις 21 θέσεις για το Δικαστικό Σώµα. Σταδιακά, προβλέπεται η επέκταση
και στις υπόλοιπες περιοχές του Δήµου Ηρακλείου.

•

Πολεοδοµίας: 5 θέσεις στην πρόσοψη του Δηµοτικού κτηρίου όπου στεγάζεται η
Πολεοδοµία Ηρακλείου

•

Δικαστικοί Λειτουργοί: 21 θέσεις στην βόρεια πλευρά της οδού Αβέρωφ
ξεκινώντας από την πλατεία Δασκαλογιάννη µέχρι την συµβολή µε την οδό
Έβανς.

Με ποιον τρόπο µπορώ να ελέγξω την διαθεσιµότητα των θέσεων;
Μέσω της δικτυακής εφαρµογής που βρίσκεται στην διεύθυνση
https://parking.smartcity.heraklion.gr/

Πώς γίνεται η τοποθέτηση του αισθητήρα στο αυτοκίνητο;
Ο αισθητήρας τοποθετείται σε εµφανές σηµείο, κοντά στο µπροστινό (παρµπρίζ)

Πότε λήγει η ισχύς της συσκευής ελέγχου;
Η συσκευή στάθµευσης περιέχει µπαταρία µε µέγιστη διάρκεια ζωής το ένα (1) έτος. Η
αντικατάσταση της γίνεται µέσω µια απλής µπαταρίας τύπου CR2450
Περισσότερα από ένα ΙΧ επιβατικά
Χορηγείται µόνο µία συσκευή στάθµευσης η οποία τοποθετείται στην ενδεδειγµένη θέση
στο εκάστοτε όχηµα χρήσης.

