
Ελεγχόμενη Στάθμευση
Controlled Parking Area

CHANIA
i-PARK

Εγκαταστήσετε απλά και γρήγορα
την εφαρμογή i-PARK CHANIA

Λίστα σημείων πώλησης

Εξυπηρέτηση πολιτών 
που δεν διαθέτουν έξυπνες συσκευές

Κατεβάστε την εφαρμογή i-PARK CHANIA στο κινητό και
εγκαταστείτε την στο κινητό σας. Ακολουθήστε τους συνδέσμους 
παρακάτω ανάλογα με τη συσκευή σας ή αναζητήστε την στο 
Google Play ή στο Apple Store.

Κάντε εγγραφή και είσοδο στην εφαρμογή i-PARK CHANIA.
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και καταχωρήστε των αριθμό 
των οχημάτων που επιθυμείτε. 
Προσοχή! Γράφετε τον αριθμό της πινακίδας του οχήματός 
σας με αγγλικούς χαρακτήρες χωρίς κενό μεταξύ γραμμάτων 
και αριθμών.

Γεμίστε το πορτοφόλι του λογαριασμού σας χρησιμοποιώντας 
την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα.

Αγοράστε χρόνο στάθμευσης και πληρώστε ηλεκτρονικά
μέσω του λογαριασμού σας.

Με τη βοήθεια συνεργαζόμενων καταστημάτων που φέρουν 
την ένδειξη i-PARK CHANIA αγοράστε χρόνο στάθμευσης.
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Ο Δήμος Χανίων με σκοπό την διευκόλυνση
των πολιτών και επισκεπτών, θέτει σε λει-
τουργία νέο καινοτόμο πληροφοριακό σύ-
στημα διαχείρισης στάθμευσης. Ο χρήστης
μπορεί να αγοράσει χρόνο στάθμευσης είτε  
μέσω της ειδικά σχεδιασμένης εφαρμογής
i-PARK CHANIA για πρόσβαση από έξυπνες
φορητές συσκευές (smartphones, tablets,
κτλ.) είτε από ένα σημείο  πώλησης χρόνου
(περίπτερα, mini market, πρακτορεία ΟΠΑΠ
κ.λ.π) που φέρουν ειδική σχετική σήμανση.

Περίπτερα 



Τέλος στάθμευσης

Για την λειτουργία του νέου συστήματος,
ισχύουν τα παρακάτω:

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
|σε ώρες|

ΧΡΕΩΣΗ

0.5     1     1.5     2     2.5     3     3.5     4

0.20    1     1.3    1.8   2.4   3.1    3.9    4.8

Μέσω της εφαρμογής iPARK CHANIA έκπτωση 12% 
σε όσους προαγοράσουν χρόνο πάνω από 10€

Δευτέρα - Σάββατο 7:00-21:00
Μέγιστη ώρα στάθμευσης 4h

Κυριακές και αργίες ΔΩΡΕΑΝ στάθμευση


