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Α. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

Αναλυτική Περιγραφή Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τησ φμβαςησ 

 

ΜΕΡΟ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Τα Σχζδια Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ (ΣΒΑΚ) αναδεικνφονται ωσ μια νζα ολοκλθρωμζνθ και 
μακροπρόκεςμθ προςζγγιςθ ςχεδιαςμοφ τθσ αςτικισ κινθτικότθτασ, που επιτρζπει ςτισ τοπικζσ 
αρχζσ να αναπτφςςουν και υλοποιοφν ςτρατθγικζσ αςτικισ κινθτικότθτασ ςτθ βάςθ 
εμπεριςτατωμζνων αναλφςεων τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ.  Τα ΣΒΑΚ επιτρζπουν μια ςαφι 
κεϊρθςθ για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ των αςτικϊν περιοχϊν για τισ οποίεσ ςχεδιάηονται και θ οποία  
περιλαμβάνει τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ, τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ και τθσ 
θχορρφπανςθσ, του αρικμοφ ατυχθμάτων, τθσ κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ, τθ διαφφλαξθ των 
κοινόχρθςτων χϊρων κ.ά.. 

Τα Σχζδια Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ (ΣΒΑΚ) είναι ζνα ςτρατθγικό ςχζδιο που βαςίηονται 
ςτισ υφιςτάμενεσ πρακτικζσ ςχεδιαςμοφ και εμπνζονται από τισ αρχζσ του ενιαίου ςχεδιαςμοφ, 
τθσ ςυμμετοχισ και τθσ αξιολόγθςθσ ϊςτε να καλφψουν τισ ανάγκεσ κινθτικότθτασ και 
μετακινιςεων των ανκρϊπων ςιμερα και ςτο μζλλον, για μια καλφτερθ ποιότθτα ηωισ ςτθν πόλθ 
και τθν περίμετρό  τθσ. 

Τα Σχζδια Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ (ΣΒΑΚ) ζχουν ςτόχο να δθμιουργιςουν ζνα βιϊςιμο 
ςφςτθμα αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν και μετακινιςεων που: 

 εξαςφαλίηουν προςβαςιμότθτα των κζςεων εργαςίασ και των υπθρεςιϊν ςε όλουσ 

 βελτιϊνουν τθν προςταςία και τθν αςφάλεια των μετακινουμζνων 

 μειϊνουν τθν ρφπανςθ, τισ εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου και τθν κατανάλωςθ 
ενζργειασ 

 αυξάνουν τθν αποτελεςματικότθτα και τθν οικονομικι αποδοτικότθτα των μεταφορϊν 
ανκρϊπων και εμπορευμάτων 

 ενιςχφει τθν ελκυςτικότθτα και τθν ποιότθτα του αςτικοφ περιβάλλοντοσ 

Το ςχζδιο βαςίηεται ςε ζνα ενιαία αποδεκτό μακροπρόκεςμο όραμα για τισ μεταφορζσ και τθν 
κινθτικότθτα ςε όλο το πολεοδομικό ςυγκρότθμα, που καλφπτει όλουσ τουσ τρόπουσ και τα μζςα 
μεταφοράσ (δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ, επιβατικζσ και εμπορευματικζσ, μθχανοκίνθτεσ και μθ), 
κακϊσ και τθ ςυμπεριφορά ςτισ  μετακινιςεισ και τθ ςτάκμευςθ. Το ςτρατθγικό όραμα παρζχει 
μια ποιοτικι περιγραφι του επικυμθτοφ μζλλοντοσ και κατευκφνει τθν ανάπτυξθ του 
καταλλιλου πλαιςίου μζτρων ςχεδιαςμοφ. Το όραμα εξειδικεφεται ςε ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ, 
οι οποίοι δείχνουν τον τφπο τθσ επικυμθτισ αλλαγισ. Οι αλλαγζσ και οι επιπτϊςεισ είναι 
μετριςιμεσ και ςυςχετίηονται με τθν ιεραρχία των ςτόχων, εςτιάηοντασ ςε κατάλλθλα 
επιλεγμζνουσ δείκτεσ επιδόςεων. 

Τζλοσ, πρζπει να τονιςτεί ότι, βάςει των πρόςφατων κατευκφνςεων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ, θ φπαρξθ εγκεκριμζνου ΣΒΑΚ κα αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν 
ςυμμετοχι φορζων μιασ πόλθσ ςε οποιοδιποτε ςυγχρθματοδοτοφμενο πρόγραμμα ςχετικό με 
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τισ μεταφορζσ κατά τθν νζα προγραμματικι περίοδο 2014 – 2020. 

Ο Διμοσ, ζχοντασ κζςει ωσ ςτρατθγικι κατεφκυνςθ τθν υλοποίθςθ κυκλοφοριακϊν παρεμβάςεων 
με ςεβαςμό ςτισ βαςικζσ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ και οδικισ αςφάλειασ, 
προωκεί τθν υλοποίθςθ ςτρατθγικοφ ςχεδίου για τθ βιϊςιμθ αςτικι κινθτικότθτα με ςτόχο τθν 
βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ τθσ αςτικισ περιοχισ του Διμου και τθν παροχι υψθλισ 
ποιότθτασ και βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ και μεταφορϊν, είτε πρόκειται για μετακίνθςθ μζςα ςτθν 
ίδια τθν αςτικι περιοχι του Διμου, είτε αφορά ςε διερχόμενθ κίνθςθ από το δίκτυο του Διμου. 
Το ςυγκεκριμζνο ςτρατθγικό ςχζδιο κα οργανϊςει το πλαίςιο πάνω ςτο οποίο θ Δθμοτικι Αρχι 
κα κινθκεί ςτθ διάρκεια των επόμενων ετϊν, για τθν αναβάκμιςθ του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ 
ςτισ μετακινιςεισ των κατοίκων, με ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ ενόσ αςφαλζςτερου, αποδοτικότερου 
και ςυμβατοφ περιβαλλοντικά ςυγκοινωνιακοφ και κυκλοφοριακοφ ςυςτιματοσ. Ενόσ ςυςτιματοσ 
που ςτο επίκεντρο κζτει τον μετακινοφμενο πολίτθ ωσ πεηό, χριςτθ ποδθλάτου και χριςτθ μζςων 
μαηικισ μεταφοράσ και τελευταία ωσ οδθγό/ επιβάτθ Ι.Χ., Με τον τρόπο αυτό, οι ζννοιεσ τθσ 
κινθτικότθτασ και τθσ προςβαςιμότθτασ, δίνουν προτεραιότθτα ςτον πεηό, ςτο ποδιλατο, ςτθ 
χριςθ ΜΜΜ (Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ) και ακολοφκωσ ςτο αυτοκίνθτο, και αυτι κα είναι θ 
διάςταςθ των παρεμβάςεων που κα ςχεδιαςτοφν.  

Ραράλλθλα λαμβάνοντασ υπόψθ το ευρφτερο περιβάλλον ςτο πλαίςιο τθσ ςφγχρονθσ τάςθσ 
ςχεδιαςμοφ των μεταφορικϊν ςυςτθμάτων με ςκοπό τθν παροχι υψθλοφ επιπζδου μεταφορικϊν 
υπθρεςιϊν, ο Διμοσ προωκεί το παρόν ζργο ςτθν κατεφκυνςθ των βαςικϊν ςτρατθγικϊν 
κειμζνων τθσ Ε.Ε. με ςθμαντικά οφζλθ – πλεονεκτιματα, όπωσ: 

 Τθ δθμιουργία ενόσ πλιρουσ και ολοκλθρωμζνου τοπικοφ πλάνου δράςθσ με επίκεντρο 
τθν κινθτικότθτα των κατοίκων, εργαηόμενων και επιςκεπτϊν εντόσ των ορίων τθσ 
δθμοτικισ επικράτειασ. Ειδικότερα το ολοκλθρωμζνο ςχζδιο δράςθσ κα υποδεικνφει με 
ςαφινεια τισ μελζτεσ – ζργα – ενζργειεσ – ςυνεργαςίεσ ςτον τομζα μεταφορϊν και 
μετακινιςεων που κα πρζπει να αναπτφξει ο Διμοσ ςτα επόμενα δζκα (10) χρόνια.  

 Τθ ςφςταςθ ενόσ εργαλείου πρόςβαςθσ ςτθ χρθματοδότθςθ ζργων αςτικισ 
κινθτικότθτασ από τα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά Ταμεία τθσ νζασ Ρρογραμματικισ 
Ρεριόδου τόςο, όςον αφορά ςτο εκνικό ςκζλοσ με το νζο ΕΣΡΑ 2014-2020, αλλά και όςον 
αφορά ςτα Ευρωπαϊκά προγράμματα εδαφικισ ςυνεργαςίασ. Θ άμεςθ εκπόνθςθ του 
ςτρατθγικοφ ςχεδίου αποτελεί πολφ κρίςιμο ηιτθμα για το Διμο μασ δεδομζνου ότι ιδθ 
ζχουν δθμοςιευκεί προςκλιςεισ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για ςυγχρθματοδότθςθ 
ζργων ςτον τομζα αυτό (Horizon 2020 και Interreg Europe, Interreg Med), που δίνουν 
ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτουσ Διμουσ που κατζχουν ολοκλθρωμζνο ςχζδιο για τθ 
βιϊςιμθ αςτικι κινθτικότθτα. Επίςθσ, ο Διμοσ κα μπορζςει να ενταχκεί ςτα ενεργά 
ευρωπαϊκά Δίκτυα πόλεων για βιϊςιμθ κινθτικότθτα CIVITAS και POLIS που ζχουν κζμα 
τθν ανταλλαγι τεχνογνωςίασ, καλϊν πρακτικϊν και ςυνεργαςιϊν ςε 
ςυγχρθματοδοτοφμενα  προγράμματα. 

Με βάςθ τα παραπάνω το προτεινόμενο ΣΒΑΚ ζχει ςκοπό τθν ιςορροπθμζνθ ανάπτυξθ όλων των 
τρόπων μεταφοράσ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ ιπιεσ μορφζσ κινθτικότθτασ, με ςτόχουσ που 
εφάπτονται ςτισ αρχζσ τθσ αειφορίασ και τθσ αςφάλειασ ςτισ μετακινιςεισ. Ενδεικτικά, 
αναφζρονται οι παρακάτω: 

 Βελτίωςθ του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ των μετακινιςεων των πολιτϊν (ενδοδθμοτικϊν και 
διαδθμοτικϊν), μζςω τθσ βελτίωςθσ τθσ μεταφορικισ υποδομισ, τθσ ενίςχυςθσ των μζςων 
μαηικισ μεταφοράσ, κακϊσ και τθσ ενίςχυςθσ των μζςων ιπιασ κυκλοφορίασ,  
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 Μείωςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων (ατμοςφαιρικι ρφπανςθ, κυκλοφοριακόσ 
κόρυβοσ, οπτικι ρφπανςθ κ.λπ.) εξαιτίασ τθσ αφξθςθσ τθσ χριςθσ περιςςότερο 
περιβαλλοντικά φιλικϊν μζςων μετακίνθςθσ,  

 Αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ ωσ τόπου διαμονισ και εργαςίασ,  

 Αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ τθσ περιοχισ, με αποτζλεςμα τθν τόνωςθ τθσ τοπικισ 
αγοράσ,  

 Ειςαγωγι Ευφυϊν Συςτθμάτων Μεταφορϊν με ενθμζρωςθ για ςυνκικεσ κυκλοφορίασ και 
ςτάκμευςθσ αλλά και χρόνου αναμονισ λεωφορείων (ζξυπνεσ ςτάςεισ),   

 Αςφάλεια των αςτικϊν οδϊν με μζτρα όπωσ αςτυνόμευςθ και βελτίωςθ του οδικοφ 
δικτφου μετά από επιςιμανςθ των επικίνδυνων ςθμείων  

Πλα τα παραπάνω κα βαςίηονται ςε αποφάςεισ υποςτθριγμζνεσ από τουσ πολίτεσ και τουσ 
ενδιαφερόμενουσ φορείσ: Ο ςχεδιαςμόσ για τουσ ανκρϊπουσ προχποκζτει ςχεδιαςμό με τουσ 
ανκρϊπουσ. Μζςω των πολιτϊν και άλλων ενδιαφερόμενων φορζων, οι αποφάςεισ υπζρ ι κατά 
των μζτρων αςτικισ κινθτικότθτασ μποροφν να αποκτιςουν ζνα ςθμαντικό επίπεδο “δθμόςιασ 
νομιμότθτασ”. 

Ο ςυγκοινωνιακόσ ςχεδιαςμόσ κακοδθγείται από τθ δομι του αςτικοφ χϊρου, εξυπθρετϊντασ 
τουσ ςτόχουσ του χωροταξικοφ/πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ, βαςιηόμενοσ ςτισ αρχζσ και ςτουσ 
κανόνεσ του. Κατά ςυνζπεια, ο ςυνδυαςμζνοσ χωροταξικόσ/πολεοδομικόσ και ςυγκοινωνιακόσ 
ςχεδιαςμόσ είναι βαςικι αρχι για μια βιϊςιμθ πόλθ. Για να αντιμετωπίςουν οι ευρωπαϊκζσ και οι 
ελλθνικζσ πόλεισ τθ βεβαρθμζνθ πολεοδομικι και ςυγκοινωνιακι ιςτορία τουσ, είναι απαραίτθτθ 
μια ςυνδυαςμζνθ πολιτικι χωροταξικοφ, πολεοδομικοφ και ςυγκοινωνιακοφ ςχεδιαςμοφ που κα 
επιτρζψει τθν καλφτερθ οργάνωςθ τθσ κυκλοφορίασ με ζμφαςθ ςτουσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ 
μετακίνθςθσ. 

 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  
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 Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ανά τμιμα αντικειμζνου 

 

Θ ανάπτυξθ και θ εφαρμογι ενόσ ΣΒΑΚ νοείται ςαν μια ςυνεχισ διαδικαςία θ οποία απαρτίηεται 
από ζντεκα απαραίτθτα βιματα. Θ γραφικι επιςκόπθςθ τθσ εν λόγω διαδικαςίασ παρουςιάηει 
τα βιματα αυτά ςε μια λογικι ςειρά. Στθν πράξθ, αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ μποροφν να 
εκτελεςτοφν μερικϊσ, παράλλθλα ι να περιλαμβάνουν βρόγχουσ ανάδραςθσ (feedback loops). Θ 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι (Ε.Ε.), για να υποςτθρίξει τισ πρωτοβουλίεσ ανάπτυξθσ ΣΒΑΚ από τισ 
αρμόδιεσ τοπικζσ Αρχζσ, ζχει διατυπϊςει ζνα πλαίςιο μεκοδολογικϊν αρχϊν εκπόνθςθσ ΣΒΑΚ 
που εδράηεται ςε μία διαδοχικι αλλθλουχία βθμάτων και ςταδίων. Θ ςυγκεκριμζνθ αλλθλουχία 
παρουςιάηεται με τθ μορφι κφκλου και αναφζρεται ςυχνά ωσ «Κφκλος του ΣΒΑΚ». 

 

Μεθοδολογία υλοποίηςησ 

Το ΣΒΑΚ εκπονείται μζςα από μία διαδικαςία τεςςάρων (4) φάςεων, ζντεκα (11) βθμάτων και 
τριάντα δφο (32) δραςτθριοτιτων. 

Ειδικότερα: 

 

ΦΑΗ Α: ωςτή Προετοιμαςία 

Βιμα 1: Κακοριςμόσ των δυνατοτιτων για ζνα επιτυχθμζνο ΣΒΑΚ 

Δραςτθριότθτα 1.1: Δζςμευςθ ςε γενικζσ αρχζσ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ 

Δραςτθριότθτα 1.2: Αξιολόγθςθ του αντίκτυπου των περιφερειακϊν / εκνικϊν πλαιςίων 

Δραςτθριότθτα 1.3: Διεξαγωγι αυτοαξιολόγθςθσ 
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Δραςτθριότθτα 1.4: Επανεξζταςθ τθσ διακεςιμότθτασ πόρων 

Δραςτθριότθτα 1.5: Κακοριςμόσ βαςικοφ χρονοδιαγράμματοσ 

Δραςτθριότθτα 1.6: Ρροςδιοριςμόσ βαςικϊν παραγόντων και ενδιαφερομζνων φορζων 

 

Βιμα 2: Κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ και του πεδίου εφαρμογισ του ςχεδίου 

Δραςτθριότθτα 2.1: Αναηιτθςθ πζρα από τα όρια και τισ ευκφνεσ ςασ 

Δραςτθριότθτα 2.2: Ρροςπάκεια για ςυντονιςμό των πολιτικϊν και ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ 
ςχεδιαςμοφ 

Δραςτθριότθτα 2.3: Σχεδιαςμόσ για τθ ςυμμετοχι ενδιαφερομζνων φορζων και πολιτϊν 

Δραςτθριότθτα 2.4: Συμφωνία ςχετικά με το πρόγραμμα εργαςιϊν και τισ λεπτομζρειεσ 
διαχείριςθσ 

 

Βιμα 3: Ανάλυςθ τθσ κατάςταςθσ κινθτικότθτασ και ανάπτυξθ ςεναρίων 

Δραςτθριότθτα 3.1: Ρροετοιμαςία ανάλυςθσ προβλθμάτων και ευκαιριϊν 

Δραςτθριότθτα 3.2: Ανάπτυξθ ςεναρίων 

 

ΦΑΗ Β: Λογικό και διαφανζσ πλαίςιο ςτόχων 

Βιμα 4: Ανάπτυξθ ενόσ κοινοφ οράματοσ 

Δραςτθριότθτα 4.1: Ανάπτυξθ ενόσ κοινοφ οράματοσ για τθν κινθτικότθτα 

Δραςτθριότθτα 4.2: Ενεργι ενθμζρωςθ του κοινοφ 

 

Βιμα 5: Κακοριςμόσ προτεραιοτιτων και μετριςιμων ςτόχων 

Δραςτθριότθτα 5.1: Ρροςδιοριςμόσ προτεραιοτιτων για τθν κινθτικότθτα 

Δραςτθριότθτα 5.2: Ανάπτυξθ «ΕΞΥΡΝΩΝ» ςτόχων 

 

Βιμα 6: Ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν πακζτων μζτρων 

Δραςτθριότθτα 6.1: Ρροςδιοριςμόσ των αποτελεςματικϊν δυνατϊν μζτρων 

Δραςτθριότθτα 6.2: Μακαίνοντασ από τθν εμπειρία των άλλων 

Δραςτθριότθτα 6.3: Εξζταςθ καλφτερθσ ςχζςθσ τιμισ – απόδοςθσ 

Δραςτθριότθτα 6.4: Χριςθ ςυνεργειϊν και δθμιουργία ολοκλθρωμζνων πακζτων μζτρων  

 

ΦΑΗ Γ: Εκπόνηςη χεδίου 

Βιμα 7: Συμφωνία για ςαφείσ αρμοδιότθτεσ και κατανομι χρθματοδότθςθσ 

Δραςτθριότθτα 7.1: Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων και πόρων 

Δραςτθριότθτα 7.2: Ρροετοιμαςία ςχεδίου δράςθσ και προχπολογιςμοφ 
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Βιμα 8: Ενςωμάτωςθ τθσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του ςχεδίου 

Δραςτθριότθτα 8.1: Οργάνωςθ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ 

 

Βιμα 9: Υιοκζτθςθ ΣΒΑΚ 

Δραςτθριότθτα 9.1: Ζλεγχοσ ποιότθτασ του ςχεδίου 

Δραςτθριότθτα 9.2: Υιοκζτθςθ του ςχεδίου 

Δραςτθριότθτα 9.3: Θεμελίωςθ κυριότθτασ του ςχεδίου 

 

ΦΑΗ Δ: Εφαρμογή του ςχεδίου 

Βιμα 10: Διαςφάλιςθ ορκισ διαχείριςθσ και επικοινωνίασ (κατά τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου) 

Δραςτθριότθτα 10.1: Διαχείριςθ τθσ εφαρμογισ του ςχεδίου 

Δραςτθριότθτα 10.2: Ενθμζρωςθ και ςυμμετοχι των πολιτϊν 

Δραςτθριότθτα 10.3: Ζλεγχοσ τθσ προόδου προσ τθν επίτευξθ των ςτόχων 

 

Βιμα 11: Αφομοίωςθ των μακθμάτων 

Δραςτθριότθτα 11.1: Ενθμζρωςθ του τρζχοντοσ ςχεδίου ςε τακτικι βάςθ 

Δραςτθριότθτα 11.2: Επικεϊρθςθ επιτευγμάτων – Κατανόθςθ επιτυχίασ και αποτυχίασ 

Δραςτθριότθτα 11.3: Ρροςδιοριςμόσ νζων προκλιςεων για τθν επόμενθ γενιά ΣΒΑΚ 

 

Σε ςυμφωνία με τα παραπάνω, ο ανάδοχοσ φςτερα από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Διμου δφναται 
να  εξειδικεφςει τθ μεκοδολογία τθσ Ε.Ε. ςτο επιχειρθςιακό περιβάλλον του Διμου ζχοντασ 
υπόψθ: 

 τα μεγζκθ τθσ ζκταςθσ και του πλθκυςμοφ του Διμου, 

 τθν εμπειρία και τθν εξοικείωςθ του Διμου και των πολιτϊν ςε ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ 
και διοργανϊςεισ ανοικτισ διαβοφλευςθσ 

 τισ υφιςτάμενεσ δυνατότθτεσ ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ πλθροφοριϊν και 
δεδομζνων αςτικισ κινθτικότθτασ από το Διμο  

 το ςυμφωνθμζνο χρονοδιάγραμμα εκπόνθςθσ του ΣΒΑΚ 

 τθν υφιςτάμενθ οργάνωςθ του ςυςτιματοσ αςτικϊν μετακινιςεων ςτο Διμο (μεταφορικά 
μζςα, δίκτυο, πάροχοι κ.λπ.) και 

 το διακζςιμο ανκρϊπινο δυναμικό (ςτελζχθ υπθρεςιϊν κ.λπ.) του Διμου 
 

Τζλοσ, το φυςικό αντικείμενο προςδιορίηεται αναλυτικά ςτισ Οδθγίεσ Εκπόνθςθσ του ΣΒΑΚ όπωσ 
ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ELTIS http://www.eltis.org/sites/eltis/files/sump-
guidelines_el_v2.pdf 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ   

http://www.eltis.org/sites/eltis/files/sump-guidelines_el_v2.pdf
http://www.eltis.org/sites/eltis/files/sump-guidelines_el_v2.pdf
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Το αντικείμενο τθσ Υπθρεςίασ κα πρζπει να είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνο με τθν παραπάνω 

μεκοδολογία. 

Ο Διμοσ Χερςονιςου ανικει ςτθν Ρεριφζρεια Κριτθσ και ειδικότερα, ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα 
Θρακλείου. Σφμφωνα με το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Τεφχοσ Α’ 7/6/2010, Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ 
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ), για τθν 
αναςφςταςθ των διμων, θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Θρακλείου ςυνίςταται από τουσ παρακάτω 
διμουσ: 

1. Διμοσ Θρακλείου με ζδρα το Θράκλειο 

2. Διμοσ Μαλεβιηίου με ζδρα το Γάηι  

3. Διμοσ Αχαρνϊν-Αςτερουςίων με ζδρα τα Ρεηά  

4. Διμοσ Φαιςτοφ με ζδρα τισ Μοίρεσ 

5. Διμοσ Γόρτυνασ με ζδρα τουσ Αγίουσ Δζκα 

6. Διμοσ Χερςονιςου με ζδρα τισ Γοφρνεσ 

7. Διμοσ Μινϊα Ρεδιάδασ με ζδρα τον Ευαγγελιςμό Καςτελλίου 

8. Διμοσ Βιάννου. 

 
Ο Διμοσ Χερςονιςου ςυςτάκθκε από το Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ μζςω τθσ ςυνζνωςθσ των προ-
υπαρχόντων διμων Χερςονιςου, Γουβϊν, Μαλίων και Επιςκοπισ και ζχει ωσ ζδρα τισ Γοφρνεσ 
(οικιςμόσ τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Ανϊπολθσ). Συγκεκριμζνα, ο Διμοσ περιλαμβάνει 4 
Δθμοτικζσ Ενότθτεσ, 6 Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ, 16 Τοπικζσ Κοινότθτεσ και 57 ςυνολικά Οικιςμοφσ. Θ 
ζκταςθ του νεοςφςτατου διμου είναι 271,580 τ. χλμ. με ακτογραμμι 38 χιλιομζτρων. 
Γεωγραφικά, ο Διμοσ Χερςονιςου ςυνορεφει με τουσ Διμουσ Θρακλείου και Αχαρνϊν-
Αςτερουςίων ςτα δυτικά, τουσ Διμουσ Οροπεδίου Λαςικίου και Μινϊα Ρεδιάδοσ ςτα νότια και 
τζλοσ, με τον Διμο Αγίου Νικολάου ανατολικά.   
Θ περιοχι εκπόνθςθσ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ περιλαμβάνει το 
ςφνολο τθσ ζκταςθσ του Διμου Χερςονιςου, ενϊ τα μζτρα και οι επιμζρουσ προτεινόμενεσ 
παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ζργων και πολιτικϊν κα εξειδικεφονται ςτισ περιοχζσ που κα κρικοφν ωσ 
πρϊτθσ προτεραιότθτασ για τθν επίλυςθ των ηθτθμάτων που κα εντοπιςτοφν.  
 

Ο Διμοσ Χερςονιςου εξυπθρετείται ςυγκοινωνιακά από τμιματα του Βόρειου Οδικοφ Άξονα 

Κριτθσ (ΒΟΑΚ- Ε75) και τθσ Ραλαιάσ Εκνικισ Οδοφ Θρακλείου- Αγίου Νικολάου (Ρ.Ε.Ο.). Θ 

Επαρχιακι Οδόσ Καςτελλίου- Χερςονιςου αποτελεί τθν ςυνδετιρια οδό μεταξφ τθσ παραλιακισ 

ηϊνθσ του Διμου και τθσ Ενδοχϊρασ. 

 

Τα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ δομισ του διμου είναι:  

 Οδικό δίκτυο με περιοριςμζνα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά. 

 Ελλιπείσ και ανιςομερϊσ χωροκετθμζνεσ κοινόχρθςτεσ λειτουργίεσ.   

 Μεγάλο ποςοςτό των χριςεων γθσ του διμου αποτελοφν τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαηόμενα 

διαμερίςματα. Θ κατοικία είναι επίςθσ μια ςθμαντικι χριςθ αλλά περιοριςμζνθ ςε ςχζςθ με 

τισ τουριςτικζσ υποδομζσ.  

 Ραρατθρείται ζλλειψθ κοινόχρθςτων χϊρων. 

 Ανεπαρκισ ςυγκοινωνιακι ςφνδεςθ μεταξφ δθμοτικϊν ενοτιτων και οικιςμϊν του διμου. 
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 Ο ανάδοχοσ καλείται να προςαρμόςει τισ δράςεισ του αντικειμζνου λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 

μεκοδολογία του eltis. Ειδικότερα, για το Διμο μασ, φςτερα από ανάλυςθ τθσ υπθρεςίασ, το 

ελάχιςτο αντικείμενο τθσ εξωτερικισ υποςτιριξθσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωκι: 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 1: Παρουςίαςη και ανάλυςη μεθοδολογίασ και εργαλείων εκπόνηςησ ΒΑΚ 

 Σφςταςθ Ομάδασ Εργαςίασ ΣΒΑΚ, με ςκοπό θ τεχνογνωςία να μεταφερκεί ςτο προςωπικό 
του Διμου. Ειδικότερα, θ ςφςταςθ τθσ ΟΕ δεν ζχει ωσ ςκοπό τθν εκπόνθςθ του ΣΒΑΚ, αλλά 
τθν απόκτθςθ τθσ εμπειρίασ και εξειδίκευςθσ, ϊςτε να μπορεί να το παρακολουκεί, 
αξιολογεί και επικαιροποιεί 

 Ραρουςίαςθ εργαλείων εκπόνθςθσ και αξιολόγθςθσ ΣΒΑΚ βάςει προδιαγραφϊν του ELTIS, 

αλλά και πικανά άλλα εργαλεία τα οποία ταιριάηουν ςτα χαρακτθριςτικά του Διμου.  

 Συγκρότθςθ ομάδασ εμπλεκόμενων φορζων 

 Ανάπτυξθ Συμφϊνου δζςμευςθσ ςε γενικζσ αρχζσ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ 

 Κακοριςμόσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

 Αξιολόγθςθ του αντίκτυπου των περιφερειακϊν / εκνικϊν ςχεδίων και ςτρατθγικϊν 

 Αξιολόγθςθ τοπικϊν ςχεδίων και ςτρατθγικϊν 

 Υποςτιριξθ ςτθν εφαρμογι εργαλείων διεξαγωγισ αυτοαξιολόγθςθσ του ςχεδιαςμοφ 
κινθτικότθτασ του Διμου 

 Κατανομι και αξιοποίθςθ απαιτοφμενων πόρων και κακοριςμόσ χρονοδιαγράμματοσ 
 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 2: Οργάνωςη Διαδικαςιών Ανάπτυξησ ΒΑΚ, Οριςμοφ Εμπλεκόμενων Φορζων και 

Ανάλυςη Τφιςτάμενησ Κατάςταςησ 

 Ανάλυςθ και εναρμόνιςθ των τοπικϊν πολιτικϊν για τθν ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ 
ςχεδιαςμοφ εκπόνθςθσ του ΣΒΑΚ 

 Ρλάνο Συμμετοχισ ενδιαφερομζνων φορζων και πολιτϊν ςτθ διαδικαςία εκπόνθςθσ του 
ΣΒΑΚ 

 Διεξαγωγι διαβοφλευςθσ 

 Συλλογι δεδομζνων αποτφπωςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ (π.χ. υφιςτάμενεσ μελζτεσ, 
χάρτεσ, χριςεισ γθσ, κυκλοφοριακά χαρακτθριςτικά, ζρευνεσ, δθμογραφικά 
χαρακτθριςτικά, κλπ.) 

 Ανάλυςθ προβλθμάτων και ευκαιριϊν 
 

Θ αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ αφορά κατ’ ελάχιςτο ςτα ακόλουκα βαςικά ηθτιματα 

του ςχεδιαςμοφ: 

 Ρολεοδομικζσ διαςτάςεισ τθσ κινθτικότθτασ 

 Ρεριβαλλοντικζσ διαςτάςεισ τθσ κινθτικότθτασ 

 Κοινωνικζσ διαςτάςεισ τθσ κινθτικότθτασ 

 Ευάλωτοι χριςτεσ, ΑΜΕΑ 

 Ρεηοί 

 Ροδθλάτεσ 

 Αςτικζσ Συγκοινωνίεσ 

 Διαχείριςθ κυκλοφορίασ & κινθτικότθτασ 

 Οδικι αςφάλεια 
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 Στάκμευςθ 

 Νζα δεδομζνα για τθν πόλθ  

 

Τα προβλιματα που καταγράφονται είναι: 

 Ανάπτυξθ λειτουργιϊν που δεν είναι απαραίτθτα ςυμβατζσ μεταξφ τουσ 

 Ζλλειψθ ςε διαμορφϊςεισ που εξυπθρετοφν ευπακείσ ομάδεσ πολιτϊν (Α.Μ.Ε.Α. , 

μακθτζσ, θλικιωμζνοι κ.τ.λ.) 

 Γραμμικι ανάπτυξθ κεντρικϊν λειτουργιϊν (υπθρεςίεσ, εμπόριο, γραφεία) κατά μικοσ 

παλαιάσ εκνικισ οδοφ με πολλαπλζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ (διάςπαςθ τθσ οικιςτικισ 

δομισ, δυςλειτουργία του άξονα, οχλιςεισ από κόρυβο, ρφπανςθ, ςυνκικεσ εχκρικζσ για 

τον πεηό) 

 Ζλλειψθ οργάνωςθσ δθμόςιων χϊρων ςε ενιαίο δίκτυο 

 Απουςία ενιαίου δικτφου «πράςινων» χϊρων 

 Εχκρικό περιβάλλον για πεηοφσ και ποδθλάτεσ 

 Φπαρξθ οδικϊν τμθμάτων χωρίσ πεηοδρόμια  

 Φπαρξθ πολλϊν αυκαίρετων κατοικιϊν (ιδίωσ ςτουσ οικιςμοφσ) οποφ δυςχεραίνουν ςτθν 

προςπάκεια ενόσ οργανωτικοφ επαναςχεδιαςμοφ τθσ πόλθσ 

 Συνοπτικι επιςκόπθςθ καλϊν πρακτικϊν ΣΒΑΚ διμων με ανάλογα χαρακτθριςτικά και 

ςυςχζτιςθ με το Διμο Χερςονιςου  

 Ρροκαταρκτικι πρόταςθ ςτρατθγικοφ ςχεδίου βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ 

 

Με βάςθ τθν ιεράρχθςθ των προβλθμάτων και των ςτόχων κα καταςτρωκεί ςε προκαταρκτικι 

μορφι το Σχζδιο Βιϊςιμθσ  Αςτικισ Κινθτικότθτασ – ΣΒΑΚ για τθν πόλθ. Θ μεκοδολογία 

κατάρτιςθσ του ΣΒΑΚ κα πρζπει να είναι ςυμβατι με τισ απαιτιςεισ και τθν τρζχουςα πρακτικι 

ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

 Το ΣΒΑΚ κα περιλαμβάνει πακζτα μζτρων και παρεμβάςεων που κα αφοροφν ςε όλουσ 

τουσ τομείσ (υποςυςτιματα) τθσ αςτικισ κινθτικότθτασ και μεταφορϊν, ιτοι: 

 ΡΕΗΟΙ (ανάπτυξθ δικτφου) 

 ΡΟΔΘΛΑΤΑ (ανάπτυξθ – επζκταςθ δικτφου ποδθλατόδρομου – ςφνδεςθ δικτφου με 

κεντρικά ςθμεία του Διμου και ςτακμοφσ ΜΜΜ) 

 ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ  (ανάπτυξθ - επζκταςθ Δθμοτικισ Συγκοινωνίασ) 

 ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΟΔΙΚΘΣ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ (ευζλικτα ςυςτιματα κινθτικότθτασ – ΕΣΚ, ςυλλογικι 

χριςθ IX, πλθροφόρθςθ χρθςτϊν, επαναφόρτιςθ θλεκτρικισ μπαταρίασ προσ 

εξυπθρζτθςθ θλεκτρικϊν ποδθλάτων και οχθμάτων  κ.ο.κ.) 

 ΟΔΙΚΘ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΣΤΑΘΜΕΥΣΘΣ  

 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΡΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΗΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΘΝ ΚΙΝΘΤΙΚΟΤΘΤΑ & 

ΡΟΣΡΕΛΑΣΙΜΟΤΘΤΑ 

 

 Ανάπτυξθ ςεναρίων του ςυςτιματοσ κινθτικότθτασ  
Θ ςυλλογι των δεδομζνων αποτφπωςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ κακϊσ και θ 
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ανάλυςθ/αξιολόγθςθ των διακζςιμων δεδομζνων κα πρζπει να περιλαμβάνει εκτόσ των 
ςτοιχείων που προκφπτουν άμεςα από τον οδθγό του ELTIS, επιπλζον αναλυτικά και τα κάτωκι: 

  Αναλυτικι Καταγραφι του Οδικοφ Δικτφου και των Χριςεων Γθσ τθσ υπό εκπόνθςθσ 

περιοχισ,  

Θα περιλαμβάνει τθν υφιςτάμενθ ιεράρχθςθ και τθν κυκλοφοριακι οργάνωςθ του οδικοφ 

δικτφου. Θα καταγραφοφν χαρακτθριςτικά των οδϊν (υφιςτάμενθ κατάςταςθ) κακϊσ και οι 

υφιςτάμενοι ςθματοδοτοφμενοι κόμβοι, οι διαβάςεων πεηϊν και άλλων υποδομϊν εξυπθρζτθςθσ 

των μεταφορϊν (κζςεισ ςτακμϊν ςτάκμευςθσ, εξοπλιςμόσ, κζςεισ ταξί, κζςεισ φορτοεκφόρτωςθσ 

κ.λπ.) ςτισ περιοχζσ που κα κρικοφν ωσ πρϊτθσ προτεραιότθτασ.  

Θα γίνει λεπτομερισ καταγραφι των υφιςταμζνων χριςεων γθσ (ςχολεία, ακλθτικοί χϊροι, 

δθμόςιεσ υπθρεςίεσ που επιςκζπτεται ςυχνά ο πολίτθσ, εμπορικζσ ηϊνεσ, 

κζατρα/κινθματογράφοι, ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ, αρχαιολογικοί χϊροι, εκκλθςίεσ, περιοχζσ 

φυςικοφ κάλλουσ κ.λπ.). 

 

 Ζρευνα Χαρακτθριςτικϊν μετακινιςεων ςτο Διμο. 

Θα διεξαχκεί δειγματολθπτικι ζρευνα ςχετικά με τθν κινθτικότθτα που ςτοχεφει ςτθν ανίχνευςθ 

παραμζτρων όπωσ:  

(1) επίπεδο εξυπθρζτθςθσ από το υφιςτάμενο δίκτυο, 

(2) ακάλυπτεσ ανάγκεσ κινθτικότθτασ ςτο χϊρο και το χρόνο,  

 

Θ προκαταρκτικι μορφι του ΣΒΑΚ κα τεκεί ςε δθμόςια διαβοφλευςθ με μζριμνα του Διμου. 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3: Ανάπτυξη κοινοφ οράματοσ, προτεραιοτήτων και ςτόχων - Προςδιοριςμόσ και 

Αξιολόγηςη Πακζτου Μζτρων 

 Ανάπτυξθ ενόσ κοινοφ οράματοσ για τθν κινθτικότθτα 

 Διεξαγωγι δεφτερθσ διαβοφλευςθσ 

 Ρροςδιοριςμόσ προτεραιοτιτων για τθν κινθτικότθτα 

 Ανάπτυξθ «ΕΞΥΡΝΩΝ» ςτόχων- Κακοριςμόσ Στόχων 

 Ρροςδιοριςμόσ μζτρων αςτικισ κινθτικότθτασ ςτισ περιοχζσ που κα κρικοφν ωσ πρϊτθσ 
προτεραιότθτασ (π.χ. μονοδρομιςεισ, πεηοδρομιςεισ, διαπλατφνςεισ πεηοδρομίων, 
μετατροπι οδϊν ι τμθμάτων οδϊν ςε οδοφσ ιπιασ κυκλοφορίασ, πρόταςθ νζων 
ποδθλατόδρομων, πεηόδρομων, χϊρων αναψυχισ, διαμορφϊςεισ κόμβων, βελτιϊςεισ των 
δθμοςίων ςυγκοινωνιϊν, ενζργειεσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία των εμπορευματικϊν 
μεταφορϊν, παρεμβάςεισ για διαχείριςθ τθσ ςτάκμευςθσ, παρεμβάςεισ για τθ βελτίωςθ 
τθσ υφιςτάμενθσ ςθματοδότθςθσ, προτάςεισ για κατάργθςθ ι διερεφνθςθ νζασ 
ςθματοδότθςθσ για κυκλοφοριακοφσ λόγουσ και για λόγουσ οδικισ αςφάλειασ). 

 Ρροτάςεισ βραχυπρόκεςμων- μζςοπρόκεςμων- μακροπρόκεςμων παρεμβάςεων / μζτρων  

 Επιςκόπθςθ καλϊν πρακτικϊν  

 Κοςτολόγθςθ Μζτρων και Ρεριγραφι Ωφελειϊν 

 Διεξαγωγι τρίτθσ διαβοφλευςθσ - Ενθμζρωςθ πολιτϊν για τα επιλεγμζνα μζτρα 



 

[12] 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 4: Οριςτικό ΒΑΚ - Μεθοδολογία παρακολοφθηςησ και αξιολόγηςησ των Μζτρων 

 Εξειδίκευςθ Σχεδίου Δράςθσ  (περιγραφι Μζτρου, κατανομι αρμοδιοτιτων και πόρων) 

 Ρροτάςεισ βραχυπρόκεςμων- μζςοπρόκεςμων- μακροπρόκεςμων παρεμβάςεων / μζτρων 
οριςτικοφ ΣΒΑΚ 

 

Το ΣΒΑΚ κα περιλαμβάνει υποχρεωτικά πακζτα ζργων, μζτρων και παρεμβάςεων που κα 

αφοροφν: 

 i. ςτθν αποφόρτιςθ του κζντρου από αυτοκίνθτα 

 ii. ςτθ δθμιουργία ηωνϊν ιπιασ κυκλοφορίασ 

 iii. ςτθ δθμιουργία δικτφου κίνθςθσ πεηϊν ςτα διοικθτικά όρια πόλθσ (πεηοδρομιςεισ, 

μερικζσ πεηοδρομιςεισ, διαπλατφνςεισ πεηοδρομίων, πράςινεσ διαδρομζσ, δρόμοι 

ςυνφπαρξθσ πεηϊν οχθμάτων – με ανοχι του αυτοκινιτου) 

 iv. ςτθ δθμιουργία κίνθςθσ ποδθλάτου ςτα διοικθτικά όρια πόλθσ, που κα ςυνδζει του 

πόλουσ ενδιαφζροντοσ (ςχολεία, ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ, ΚΧ, ΚΦ, Στακμόσ ΜΜΜ, κ.λπ.) 

και που κα περιλαμβάνει και εξόδουσ προσ γειτονικοφσ προοριςμοφσ, τα τεχνικά ςτοιχεία 

κα προςδιοριςτοφν με ενδεικτικζσ διατομζσ ςε όςα ςθμεία κρίνεται απαραίτθτο  

 v. ςτθν ενίςχυςθ – αναδιοργάνωςθ τθσ δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ 

 vi. ςτθν αναδιάρκρωςθ του ςυςτιματοσ μεταφορϊν 

 vii. ςτθν ιεράρχθςθ του οδικοφ δικτφου με γνϊμονα όλα τα παραπάνω 

ςτθν οργάνωςθ τθσ ςτάκμευςθσ 

 viii  Θα διερευνθκεί θ δυνατότθτα ενκάρρυνςθσ τθσ χριςθσ περιβαλλοντικϊν φιλικϊν 

μζςων μεταφοράσ όπωσ θλεκτρικά ποδιλατα /μοτοποδθλάτων /αυτοκινιτων 

 

 Ρλαίςιο παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του ΣΒΑΚ 

 Κακοδιγθςθ ςτο ςτάδιο ζγκριςθσ και υιοκζτθςθσ του ΣΒΑΚ 

 Κατευκφνςεισ για τισ επόμενεσ φάςεισ και Δράςεισ του ΣΒΑΚ 

 Στθ δράςθ αυτι κα διατυπωκεί ζνα χρονικά ιεραρχθμζνο ςχζδιο δράςθσ που κα 

 αφορά ςτθν υλοποίθςθ των προτάςεων του ΣΒΑΚ, με γνϊμονα τθν βζλτιςτθ  αξιοποίθςθ 

του ΕΣΡΑ 2014-2020 και των άλλων ςχετικϊν προγραμμάτων τθσ  Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 

 Επιπρόςκετα κα γίνει προκαταρκτικι κοςτολόγθςθ των προτεινομζνων δράςεων. 
 

Το παραδοτζο 4 κα περιλαμβάνει  αναλυτικι περιγραφι των ςτόχων του ΣΒΑΚ και των οριςτικϊν 
μζτρων του ΣΒΑΚ όπωσ αυτά κα προκφψουν από τθν ςυνεργαςία του ςυμβοφλου, τθσ ομάδασ 
εργαςίασ ΣΒΑΚ και  τθσ ομάδασ εμπλεκόμενων φορζων του ΣΒΑΚ.  

Επιπλζον, κα περιλαμβάνει τθν εξειδίκευςθ του Σχεδίου Δράςθσ και ςε διακριτι ενότθτα τθν 
ανάλυςθ των μζτρων και παρεμβάςεων με ανάλυςθ χρονικοφ ορίηοντα υλοποίθςθσ (ενδ. Βραχυ-
μζςο-μάκροπρόκεςμα).  

 

Διάρκεια ςφμβαςησ - Χρόνοι παράδοςησ  

Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 12 μινεσ χωρίσ να περιλαμβάνονται οι χρόνοι για 
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τισ τμθματικζσ παραλαβζσ από τθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ. 

Το παραδοτζο Α ζχει διάρκεια 2 μινεσ 

Το παραδοτζο Β ζχει διάρκεια 4 μινεσ 

Το παραδοτζο Γ ζχει διάρκεια 4 μινεσ 

Το παραδοτζο Δ ζχει διάρκεια 2 μινεσ 

 

Ο Διμοσ αναλαμβάνει να παρακολουκεί τθ ςυνολικι πορεία υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ και να 
παρζχει ςτον ανάδοχο κάκε είδουσ πλθροφορία και ςτοιχεία που τυχόν ηθτοφνται, κακϊσ και να 
υποβοθκά τθν προϊκθςθ των εργαςιϊν, ςε κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του. Ο ανάδοχοσ 
αναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ του ζργου ςφμφωνα με τουσ όρουσ  τθσ παροφςασ προκιρυξθσ και 
ςτο χρονικό πλαίςιο που ορίηεται. 

Επιπλζον, ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ προσ τισ γραπτζσ υποδείξεισ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ και να τισ ακολουκεί κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Το τελικό παραδοτζο 
κα πρζπει να είναι ςφμφωνο με τθν κείμενθ ευρωπαϊκι και εκνικι νομοκεςία. 

 

ΜΕΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Χρθματοδότθςθ: Ρράςινο Ταμείο 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ με ΦΡΑ: τριάντα πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (35.000,00€). 

Αξία δικαιωμάτων προαίρεςθσ/παράταςθσ: μθδζν ευρϊ 

 

Ανάλυςθ προχπολογιςμοφ ανά παραδοτζο: 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ ΦΠΑ 

Ραρουςίαςθ και ανάλυςθ μεκοδολογίασ και 
εργαλείων εκπόνθςθσ ΣΒΑΚ 

5.084 € (4.100 + 24% ΦΡΑ)  

 

Οργάνωςθ Διαδικαςιϊν Ανάπτυξθσ ΣΒΑΚ, 
Οριςμοφ Εμπλεκόμενων Φορζων και Ανάλυςθ 
Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ 

14.371,60 € (11.590 + 24% ΦΡΑ=) 

Ανάπτυξθ κοινοφ οράματοσ, προτεραιοτιτων 
και ςτόχων - Ρροςδιοριςμόσ και Αξιολόγθςθ 
Ρακζτου Μζτρων 

11.333,60 €  (9.140 + 24 % ΦΡΑ) 

Οριςτικό ΣΒΑΚ - Μεκοδολογία 
παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των 
Μζτρων 

4.210,80  € (3.395,80 + 24 % ΦΡΑ) 

 
 
 
 

Η ςυντάξαςα 

 

Θθρεςία Καρπακιωτάκθ,  

Δήμαρχοσ Χερςονήςου 

 

Ιωάννθσ Μαςτοράκθσ 
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Ειδικόσ Σφμβουλοσ 

Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ Οργάνωςθσ και 

Εςωτερικοφ Ελζγχου 

 

 

 

 

 




