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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ειςαγωγή
Με τθν παροφςα ζκκεςθ περιγράφεται θ παροχι υπθρεςιϊν για τθν ςφνταξθ αναφορϊν
εντοπιςμοφ ςυςτθμάτων βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ ςχετικϊν με το Ευρωπαϊκό ζργο FirSt and
last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region Ακρωνφμιο:
SMILE Μετάφραςθ: Πρϊτο και Σελευταίο μίλι διατροπικισ κινθτικότθτασ ςε αςτικζσ
περιοχζσ με κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ, ςτθν περιοχι τθσ Αδριατικισ.
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ :


του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»



του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β)
Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο,
τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2007 -2013»,



του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,



του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ
Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων
του Π.Δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του
άρκρου 1,
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τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν
Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν
ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,



του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»



του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ
διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,



του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
υμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.: 70.7425.0001 ςχετικι πίςτωςθ του
προχπολογιςμοφ του οικονομικϊν ετϊν 2020 και 2021 του Διμου Χερςονιςου.
Ειδικότερα, πρόκειται για γενικι υπθρεςία ςυμβουλευτικοφ χαρακτιρα κατά άρκρο 2 παρ.
1, περ. 9 β του Ν. 4412/2016, κακϊσ ζχει ωσ αντικείμενο το ςχεδιαςμό, προγραμματιςμό και
οργάνωςθ αναπτυξιακισ δράςθσ για το χρθματοδοτοφμενο ζργο SMILE.
Σο

ζργο SMILE επικεντρϊνεται ςτο πρϊτο και

τελευταίο μίλι τθσ κινθτικότθτασ ςε

οριςμζνεσ ποικίλεσ και παραδειγματικζσ αςτικζσ περιοχζσ τθσ περιφζρειασ που εμπίπτει
ςτον άξονα Adrion (Αδριατικι), ενςωματϊνοντασ παράκτιεσ, ενδοχϊρασ και παραμεκόριεσ
πόλεισ διαφορετικοφ μεγζκουσ.
Οι αςτικζσ περιοχζσ είναι ο τόποσ όπου κάκε μζρα οι κάτοικοι, οι μετακινοφμενοι και οι
τουρίςτεσ αντιμετωπίηουν τισ ςυνζπειεσ από μοντζλα μθ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ και ζλλειψθ
αποτελεςματικϊν λφςεων πολυτροπικϊν μεταφορϊν. Ζρχονται αντιμζτωποι με τθ ρφπανςθ
του αζρα, θ οποία επιδεινϊκθκε ςε πολλζσ αςτικζσ περιοχζσ που εμπλζκονται ςτο SMILE
λόγω τθσ

κυκλοφορίασ παλαιϊν οχθμάτων ντίηελ, με τθν φπαρξθ κυκλοφοριακισ

ςυμφόρθςθσ και αντίςτοιχθ απϊλεια χρόνου, εκπομπζσ CO2, κόρυβοσ, ατυχιματα, ςυν τον
όγκο του δθμόςιου χϊρου που καταλαμβάνουν τα αυτοκίνθτα.
Σο ζργο SMILE κα εξετάςει αυτά τα κζματα μζςω μίασ λογικισ ακολουκίασ ενεργειϊν και
ςχετικϊν αποτελεςμάτων και ςυγκεκριμζνα κα λάβει χϊρα :
1. Θ απεικόνιςθ και ςφγκριςθ ςεναρίων κινθτικότθτασ για να δοκεί θ δυνατότθτα ςτουσ
φορείσ χάραξθσ πολιτικισ να κατανοιςουν καλφτερα τισ ςυνζπειεσ τθσ αδράνειασ /
δράςθσ.
2. Θ εκπόνθςθ ενόσ διακρατικοφ ΒΑΚ, κατόπιν ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ.
Σο χζδιο Κινθτικότθτασ ωσ κοινι γνωςτικι ομπρζλα βάςει τθσ οποίασ κα αναπτυχκοφν (ι
κα ενιςχυκοφν, όπου ιδθ ξεκίνθςαν) τα τοπικά ΒΑΚ. Αντικατοπτρίηοντασ ςυγκεκριμζνεσ
τοπικζσ καταςτάςεισ θ πρόταςθ SMILE κα προτείνει / εφαρμόςει ςτουσ κατοίκουσ, τουσ
μετακινοφμενουσ, τουσ τουρίςτεσ, τουσ επιχειρθματίεσ του τουριςμοφ, τουσ τουριςτικοφσ
πράκτορεσ, λφςεισ πλθροφορικισ (APPs / πλατφόρμεσ) με ςτόχο τθ μείωςθ / περιοριςμό τθσ
κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ, τθν προϊκθςθ διατροπικϊν λφςεων και μεταφορϊν με
αποτελεςματικότερεσ ροζσ κυκλοφορίασ.
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Θ αναμενόμενθ αλλαγι του SMILE είναι πολυεπίπεδθ: πρϊτον, θ ενίςχυςθ τθσ γνϊςθσ και θ
λειτουργικι ικανότθτα τθσ κινθτικότθτασ των τοπικϊν / περιφερειακϊν αρχϊν & δεφτερον,
να δοκιμαςτοφν λφςεισ με γριγορθ απόδοςθ βαςιςμζνεσ ςε ΣΠΕ και ςυνεπϊσ να μθν
απαιτοφνται μεγάλεσ επενδφςεισ υποδομϊν, για τθν προϊκθςθ των διατροπικϊν
μεταφορϊν.
Θ διακρατικι προςζγγιςθ είναι απαραίτθτθ επειδι επιτρζπει τθ ςφγκριςθ, και τθν
ανταλλαγι εμπειριϊν. Θ καινοτομία και θ πρωτοτυπία τθσ πρόταςθσ SMILE ζγκειται ςτθν
εκπόνθςθ ςεναρίων κινθτικότθτασ και το ςχζδιο ΒΑΚ ςε ζνα διακρατικό πλαίςιο και ςτον
ςυνδυαςμό των λφςεων πλθροφορικισ που κα δοκιμαςτοφν.

Θ πρόταςθ SMILE κα

ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ τθσ ςτρατθγικισ EUSAIR (Πυλϊνεσ 2 & 3: "φνδεςθ τθσ
Περιφζρειασ", "Βιϊςιμοσ Σουριςμόσ").
Πλθροφορίεσ για το Ευρωπαϊκό ζργο FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested
urban arEas of Adrion Region Ακρωνφμιο: SMILE, υπάρχουν αναρτθμζνεσ ςε ιςτοςελίδα ςτον
ιςτότοπο του Διμου Χερςονιςου https://www.hersonisos.gr/municipal/simle/ADRIONSMILE-1218.html

και

αναλυτικότερεσ

ςτθν

ιςτοςελίδα

του

ζργου

https://smile.adrioninterreg.eu/ .

Διάρθρωςη Ευρωπαϊκοφ Ζργου – Πακζτα Εργαςίασ
Σο SMILE διαρκρϊνεται ςε 5 πακζτα εργαςίασ. τον παρακάτω πίνακα διαφαίνεται θ εμπλοκι του Διμου Χερςονιςου ανά πακζτο εργαςίασ:
WP1 – Διαχείριςθ.

WP2 – χεδιαςμόσ ςεναρίων κινθτικότθτασ και
εκπόνθςθ διακρατικοφ
ςχεδίου δράςθσ.
WP3 - Εκπόνθςθ διακρατικοφ ΒΑΚ για αςτικζσ και υπεραςτικζσ περιοχζσ τθσ Αδριατικισ.
WP4 – Δοκιμζσ πλθροφορικισ, λφςεισ θλεκτρονικισ κινθτικότθτασ και ςφγχρονεσ δραςτθριότθτεσ.

WP5 Επικοινωνία

Προςδιοριςμόσ υμμετοχισ ςτο Steering Committee.
χζδιο δράςθσ το οποίο κα αποφαςιςτεί ςτο Kick off
Meeting . υμμετοχι ςτισ ςυναντιςεισ του ζργου. Σεχνικοοικονομικζσ αναφορζσ ζργου. Αναφορά πορείασ
υλοποίθςθσ ζργου.
Δθμιουργία προτφπου για τθν εφκολθ επεξεργαςία δεδομζνων. υλλογι δεδομζνων για τθν αναφορά. ενάρια κινθτικότθτασ. Διεκνζσ ςχζδιο δράςθσ.
φνκεςθ ομάδασ εργαςίασ (working group) και προγράμματοσ εργαςίασ. υλλογιςτικι διακρατικοφ ΒΑΚ.

Ζλεγχοσ ‘πφργου δοκιμϊν’ (ςυςτιματοσ). Δθμιουργία
εφαρμογισ για τθν εφρεςθ βιϊςιμων λφςεων κινθτικότθτασ. Ψθφιακι πλατφόρμα / APP για τθν κυκλοφορία
των τουριςτικϊν λεωφορείων & παράδοςθσ εμπορευμάτων. Σελικό διακρατικό ςυνζδριο. χεδιαςμόσ διαγράμματοσ για τθν επίτευξθ βιϊςιμων λφςεων κινθτικότθτασ, ςε περιοχζσ ςυνωςτιςμζνεσ ςε αςτικζσ, υπεραςτικζσ και διαςυνοριακζσ περιοχζσ τθσ Αδριατικισ.
χζδιο Επικοινωνίασ. Επικοινωνιακό υλικό & εργαλεία.
Θλεκτρονικό βιβλίο. χεδιαςμόσ πλάνου για δθμόςιεσ
3

εκδθλϊςεισ. Ψθφιακζσ δράςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων
των κοινωνικϊν δικτφων και των πολυμζςων. χζδιο για
αξιολόγθςθ και επικοινωνία. Ενδιάμεςεσ και Σελικζσ
αναφορζσ αποτελεςματικότθτασ τθσ επικοινωνίασ
Οι δημοπρατοφμενεσ υπηρεςίεσ οι οποίεσ περιγράφονται ςτη παροφςα μελζτη, ζχουν
διαχωριςτεί ςε δφο ομάδεσ και οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ μποροφν να
υποβάλουν προςφορά για οποιαδήποτε από τισ ομάδεσ. Με την υποβολή προςφοράσ, οι
φορείσ δεςμεφονται ςτην εκτζλεςη όλων των εργαςιϊν που περιγράφονται ςτην
αντίςτοιχη ομάδα υπηρεςιϊν.

Ομάδα Α – παροχή υπηρεςιών διαχείριςησ του Ευρωπαϊκοφ
ζργου FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested
urban arEas of Adrion Region Ακρωνφμιο: SMILE.
Περιγραφή αντικειμζνου
το πλαίςιο τθσ διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ ζργου «FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity
incongested urban arEas of Adrion Region- Ακρωνφμιο: SMILE» παραδίδονται τα παραδοτζα
Μ.2.2 «Σεχνικζσ και χρθματοοικονομικζσ αναφορζσ του ζργου» και Μ.3.1 «Ζκκεςθ
διαχείριςθσ ζργου», τα οποία αφοροφν περιόδουσ του ζργου οι οποίεσ ορίηονται από τθν
Κοινι Γραμματεία του προγράμματοσ ADRION.
Σο ζργο πιρε παράταςθ μζχρι το τζλοσ του 2020 για τθν ολοκλιρωςθ του πακζτου εργαςιϊν
WP3 και ζτςι απαιτοφνται επιπλζον παραδοτζα και ςτο WP1, τθ διαχείριςθ του ζργου.

Παραδοτζα
Σα παραδοτζα τθσ υπθρεςίασ ανά δράςθ του Ευρωπαϊκοφ Ζργου είναι:
Δράςη M.2:
Διαχείριςη του
ζργου

Παροχή τεχνικϊν / οικονομικϊν δικαιολογητικϊν εγγράφων που
επιτρζπουν την παρακολοφθηςη τησ κατάςταςησ τησ προόδου
των δράςεων του ζργου και την ενεργοποίηςη διορθωτικϊν
ενεργειϊν ςε περίπτωςη καθυςτερήςεων ή αποκλίςεων.
το πλαίςιο τθσ Δράςθσ Μ.2 «Διαχείριςθ του ζργου» υποβάλλονται
εκκζςεισ προόδου οι οποίεσ αφοροφν τεχνικά και οικονομικά
κζματα περιόδων του ζργου. το παρελκόν, ςτα περίπου δφο
χρόνια που είναι ςε εξζλιξθ το ζργο, υπιρξε ανάγκθ αλλαγϊν των
χρονικϊν διαςτθμάτων των περιόδων αλλά και παρατάςεων τθσ
ςυνολικισ χρονικισ διάρκειασ του. Επίςθσ πρόςφατα εντάχκθκαν
δράςεισ κεφαλαιοποίθςθσ (capitalization) και ορίςτθκαν κεματικζσ
ομάδεσ ζργων (thematic cluster) ςτο πλαίςιο των οποίων κα
οριςτοφν νζεσ δράςεισ.
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Σο αντικείμενο του Αναδόχου ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ Μ.2
«Διαχείριςθ του ζργου» περιλαμβάνει:


τθν ςυμμετοχι ςτισ επιτροπζσ κακοδιγθςθσ και ςτισ
ςυναντιςεισ για τισ ανάγκεσ του ζργου. Θ υποχρζωςθ του
αναδόχου ςτισ εταιρικζσ ςυναντιςεισ ςυνίςταται τόςο ςτθν
παρουςίαςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου όςο και τθν
παρουςίαςθ των επιτευγμάτων τθσ ανακζτουςασ Αρχισ ςτα
πακζτα εργαςίασ που ςυμμετζχει.
Λόγω τθσ πανδθμίασ COVID-19, είναι αναμενόμενο ότι οι
περιςςότερεσ από τισ ςυναντιςεισ των εταίρων κα γίνουν
μζςω τθλεδιαςκζψεων. τθν υπολειπόμενθ διάρκεια του
ζργου προβλζπονται τουλάχιςτο δφο (2) τθλεδιαςκζψεισ για
ςτο πλαίςιο τθσ διαχείριςθσ του ζργου. Θ τελικι επιτροπι
κακοδιγθςθσ ζχει προβλεφκεί να γίνει ςτθν ζδρα του
επικεφαλισ εταίρου του ζργου ςτθν Ιταλία ι όπου αλλοφ
αποφαςιςτεί να γίνει αυτό. ε περίπτωςθ ταξιδιωτικϊν
απαγορεφςεων, λόγω τθσ πανδθμίασ COVID-19,

θ τελικι

επιτροπι κακοδιγθςθσ είναι πικανό να αντικαταςτακεί με
διαδικτυακι τθλεδιάςκεψθ.


τισ αναφορζσ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου ζωσ τισ
31/12/2020, για τισ περιόδουσ 01/01/2020 – 30/04/2020
και 01/05/2020 – 31/12/2020



τθν υποςτιριξθ τθσ ανακζτουςασ Αρχισ ςτον ζλεγχο
δαπανϊν

από

τθν

Ελλθνικι

Αρχι

Πιςτοποίθςθσ,

προκειμζνου για τθν ζκδοςθ του τελικοφ πιςτοποιθτικοφ
δαπανϊν


τθν ενθμζρωςθ οικονομικϊν δεδομζνων – παραδοτζων
δεδομζνων

ςτθν

θλεκτρονικι

πλατφόρμα

του

προγράμματοσ ADRION
ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ M.2.1:
Αναφορά
τεκμηρίωςησ για
την ςυμμετοχή του
αναδόχου ςε
τηλεδιαςκζψεισ επιτροπζσ
καθοδήγηςησ του
ζργου

Αναφορά τεκμθρίωςθσ ςυμμετοχισ του Αναδόχου ςτισ ςυναντιςεισ
και ςτισ επιτροπζσ. Παράκεςθ των διαφανειϊν που ο Ανάδοχοσ
χρθςιμοποίθςε κατά τθ ςυμμετοχι του ςτισ ςυναντιςεισ και τισ
επιτροπζσ. υνοπτικι παρουςίαςθ των ςθμείων που αναφζρκθκαν
και οι αποφάςεισ των εταίρων. Παρουςίαςθ κρίςιμων ςθμείων για
τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του ζργου.
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ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ M.2.2: 2 Εκκζςεισ προόδου (τεχνικζσ και οικονομικζσ)
Σεχνικζσ και
1. Ζκκεςθ προόδου περιόδου 01/01/2020-30/04/2020
χρηματοοικονομικζσ
αναφορζσ του
2. Ζκκεςθ προόδου περιόδου 01/05/2020-31/12/2020
ζργου

Δράςη M.3:
Αξιολόγηςη τησ
υλοποίηςησ του
ζργου

Αξιολόγηςη τησ προόδου του ζργου ςτην επίτευξη των ςτόχων,
των

προγραμματιςμζνων

παραδοτζων

καθϊσ

και

τα

αναμενόμενα αποτελζςματα. Θα εκτιμθκεί επίςθσ θ υιοκζτθςθ
ςυγκεκριμζνων μζτρων για τθν τιρθςθ των οριηόντιων αρχϊν
(αειφόροσ ανάπτυξθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του αποτυπϊματοσ
άνκρακα τθσ αξιολόγθςθσ και υλοποίθςθσ του ζργου, τθσ μθ
διάκριςθσ, τθσ ιςότθτασ ανδρϊν και γυναικϊν).

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ
M.3.1 : Ζκθεςη
διαχείριςησ ζργου

υμμετοχι ςτθν ςφνταξθ αναφοράσ – τελικι ζκκεςθ του ζργου, θ
οποία

κα

επιτρζψει

τθν

αξιολόγθςθ

τθσ

ποιότθτασ

των

αποτελεςμάτων.

Ειδικζσ Προχποθζςεισ Συμμετοχήσ
Επιπλζον των τυπικϊν προχποκζςεων ςυμμετοχισ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει:


5ετι εμπειρία, µε αντίςτοιχο κατάλογο ζργων, ςε Τπθρεςίεσ υποςτιριξθσ
Διοικθτικισ και Οικονομικισ διαχείριςθσ ευρωπαϊκϊν ζργων διακρατικισ/
διαπεριφερειακισ ςυνεργαςίασ, όπωσ π.χ. ζργα ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων
MED INTERREG, ADRION INTERREG, ΘΟRΙZΟΝ2020, µε τιρθςθ των αντίςτοιχων
κανόνων υλοποίθςθσ και διαχείριςθσ του εκάςτοτε Προγράμματοσ.



Εμπειρία ςτθν χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ EMS

του Προγράμματοσ

INTERREG ADRION (τεκμθρίωςθ με τθν προςκόμιςθ ςχετικισ ςφμβαςθσ τουλάχιςτον
ενόσ ζργου ADRION για τθν διαχείριςθ οικονομικοφ αντικειμζνου).

Χρονοδιάγραμμα
Η ςυνολική διάρκεια τησ είναι από την υπογραφή τησ ςφμβαςησ ζωσ και τισ 31/3/2021. ε
περίπτωςη παράταςησ του ζργου η ςφμβαςη επεκτείνεται ζωσ την τυχόν νζα λήξη του
ζργου χωρίσ επιπλζον οικονομικό αντικείμενο.
Ακολουκεί ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα παραδοτζων το οποίο ςυντάςςεται με βάςθ τθ
παροφςα κατάςταςθ του ζργου και το οποίο υπόκειται ςε αλλαγζσ με βάςθ τισ αποφάςεισ
που κα παρκοφν από τουσ εταίρουσ του Ευρωπαϊκοφ Ζργου SMILE ι | και τισ αρχζσ που
επιβλζπουν το ζργο.
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1. Σο παραδοτζο M.2.1 θα παραδοθεί ζωσ και την 31/12/2020 ή όποτε αποφαςιςτεί
από τουσ εταίρουσ του Ευρωπαϊκοφ Ζργου SMILE ή |και τισ αρχζσ που επιβλζπουν
το ζργο.
2. Σο παραδοτζο M.2.2.1 θα παραδοθεί ζωσ και την 31/12/2020 ή όποτε
αποφαςιςτεί από τουσ εταίρουσ του Ευρωπαϊκοφ Ζργου SMILE ή |και τισ αρχζσ
που επιβλζπουν το ζργο.
3. Σο παραδοτζο M.2.2.2 θα παραδοθεί ζωσ και την 31/12/2020 ή όποτε
αποφαςιςτεί από τουσ εταίρουσ του Ευρωπαϊκοφ Ζργου SMILE ή |και τισ αρχζσ
που επιβλζπουν το ζργο.
4. Σο παραδοτζο M.3.1
θα παραδοθεί ζωσ και την 31/12/2020 ή όποτε
αποφαςιςτεί από τουσ εταίρουσ του Ευρωπαϊκοφ Ζργου SMILE ή |και τισ αρχζσ
που επιβλζπουν το ζργο.

Ομάδα Β - Αναφορζσ ανάλυςησ ςχετικά με τισ μετακινήςεισ ςτο
πλαίςιο του WP3 - Εκπόνηςη διακρατικοφ ΣΒΑΚ για αςτικζσ και
υπεραςτικζσ περιοχζσ τησ Αδριατικήσ
Περιγραφή αντικειμζνου
Θ παροφςα υπθρεςία - ςτο πλαίςιο του ζργου ADRION SMILE - αφορά ςτθν εκπόνθςθ τριϊν
αναφορϊν ανάλυςθσ που ςχετίηονται με τθν εφρεςθ και αξιολόγθςθ υφιςτάμενων
εργαλείων και εφαρμογϊν του διμου ι τθσ ευρφτερθσ περιφερειακισ ενότθτασ ςχετικά με
τισ μετακινιςεισ όπωσ προβλζπει το ζργο.
Ειδικότερα απαιτείται από το ζργο θ διερεφνθςθ φπαρξθσ ςυςτθμάτων ανάλυςθσ και
εντοπιςμοφ των ροϊν επιςκεπτϊν ςτο διμο και των μζςων που διακινοφνται ςτο χϊρο, ο
εντοπιςμόσ των όποιων εργαλείων για τθν προϊκθςθ βιϊςιμων εναλλακτικϊν μετακινιςεων
και περιοριςμοφ των ςυμβατικϊν ρυπογόνων οχθμάτων, κακϊσ και ο εντοπιςμόσ των
όποιων διαχειριςτικϊν εφαρμογϊν (θλεκτρονικϊν ι παραδοςιακϊν) ςχετικά με τισ ανάγκεσ
μετακίνθςθσ επιςκεπτϊν (οχιματα ςυλλογικϊν μεταφορϊν επιςκεπτϊν τφπου mini vans,
τουριςτικϊν λεωφορείων κ.α.) και οχθμάτων τροφοδοςίασ.
τισ παραδοτζεσ αναφορζσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει αφοφ διερευνιςει τα ηθτοφμενα του ζργου
και ςυλλζξει ςτοιχεία, να προβεί ςε ανάλυςθ τουσ ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία του
προγράμματοσ. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παρζχει προτάςεισ για τθ δθμιουργία μζτρων και
εφαρμογϊν ςχετικά με τθν καταγραφι ροϊν μετακινοφμενων (ςυμπεριλαμβανομζνων και
επιςκεπτϊν), κακϊσ και ςχετικά με εφαρμογζσ για καλφτερθ διαχείριςθ ειδικϊν οχθμάτων
που εξυπθρετοφν το διμο και εφαρμογζσ για προϊκθςθ μζςων βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ.
Ο Ανάδοχοσ κα ζχει τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ των παραδοτζων του πακζτου εργαςιϊν WP
T3 του ζργου SMILE ςτο μζροσ και ςτο εφροσ που αναλογεί ςτο Διμο Χερςονιςου, ςφμφωνα
με τισ όποιεσ αλλαγζσ (ςτο περιεχόμενο και ςτο χρονοδιάγραμμα) ςυμφωνθκοφν από τουσ
7

εταίρουσ του ζργου SMILE. Για να μπορεί να ζχει άμεςο λόγο ςε τυχόν αλλαγζσ του
περιεχομζνου των παραδοτζων του, ο Ανάδοχοσ κα ςυμμετζχει ςε όλεσ τισ ςυναντιςεισ (οι
οποίεσ ορίηονται ςτθν ζδρα κάποιου από τουσ εταίρουσ του ζργου) και τισ ςχετικζσ
επικοινωνίεσ που αφοροφν τα παραδοτζα που του ζχουν ανατεκεί. O Ανάδοχοσ κα είναι ςε
επικοινωνία με τον εταίρο του SMILE ο οποίοσ είναι επικεφαλισ του WP T3, τον επικεφαλι
του ζργου ςτο Διμο Χερςονιςου και τον υπεφκυνο διαχείριςθσ του ζργου.
Λόγω τθσ πανδθμίασ COVID-19 και των ςχετικϊν απαγορεφςεων ςτισ μετακινιςεισ είναι
αναμενόμενο όλεσ οι μελλοντικζσ ςυναντιςεισ του Ευρωπαϊκοφ Ζργου SMILE να γίνουν
μζςω τθλεδιαςκζψεων. τθ περίπτωςθ που οποιαδιποτε ςυνάντθςθ θ οποία αφορά το
πακζτο εργαςιϊν WP T3 γίνει με φυςικι παρουςία ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να
παραςτεί και να παρουςιάςει το ζργο του ςτουσ εταίρουσ.

Παραδοτζα
Σα παραδοτζα τθσ υπθρεςίασ είναι:
Δράςη Σ3.1:

Ανάλυςη ροϊν επιςκεπτϊν

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ
Σ.3.1.1 :

τθν παραδοτζα αναφορά Σ.3.1.1 κα γίνει ανάλυςθ των υφιςτάμενων

ςυςτθμάτων που εντοπίηονται ςτθν ευρφτερθ περιοχι χωροκζτθςθσ
Αναφορά ανάλυςησ και εντοπι- του Διμου Χερςονιςου (Περιφερειακι ενότθτα Θρακλείου,
ςμοφ κυκλοφορι- Περιφζρεια Κριτθσ, Ελλάδα) ςχετικά με ςυςτιματα ανάλυςθσ και
ακϊν ροϊν επι- εντοπιςμοφ κυκλοφοριακϊν ροϊν επιςκεπτϊν, ενϊ κα πρζπει να
ςκεπτϊν
γίνουν και οι αντίςτοιχεσ προτάςεισ για τθν εγκατάςταςθ
υποςτιριξθσ πλθροφοριϊν αντίςτοιχου επιπζδου με δυνατότθτα
μελλοντικισ χριςθσ ςτο Διμο Χερςονιςου.
Θ αναφορά κα βαςιςτεί ςτα υφιςτάμενα πρότυπα του προγράμματοσ
ADRION SMILE. Ειδικότερα για τθν ανάλυςθ των ροϊν επιςκεπτϊν κα
γίνεται ανάλυςθ ςτοιχείων από τισ διατικζμενεσ ζρευνεσ και μελζτεσ
ςχετικά με τισ προβλζψεισ των τάςεων επιςκεψιμότθτασ για τθν
επόμενθ δεκαετία. χετικά με τισ προτάςεισ λειτουργίασ ςυςτιματοσ
ςυλλογισ και ανάλυςθσ πλθροφοριϊν κυκλοφορίασ των επιςκεπτϊν
και των ςυνοδευτικϊν αγακϊν κα ακολουκθκοφν οι οδθγίεσ του
προγράμματοσ και το παρεχόμενο online εργαλείο.
Σο παραδοτζο κα είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα με εκτενι περίλθψθ ςτα
Ελλθνικά κακϊσ και τθν δθμιουργία μιασ ςυνοπτικισ παρουςίαςθσ
ςτα Αγγλικά ςε PowerPoint.
υμπεριλαμβάνεται και θ ςυμμετοχι ςε τθλεδιαςκζψεισ θ | και δια
ηϊςθσ ςυμμετοχι

ςε ςυνάντθςθ των εταίρων και ςτθ τελικι

επιτροπι κακοδιγθςθσ του ζργου ςτθν ζδρα του επικεφαλισ εταίρου
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του Ευρωπαϊκοφ ζργου SMILE ςτθν Ιταλία ι όπου αλλοφ αποφαςιςτεί
να γίνει αυτό.
Δράςη Σ3.2

Εφαρμογζσ βιϊςιμησ κινητικότητασ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ
Σ.3.2.1 :

τθν παραδοτζα αναφορά Σ.3.2.1 κα γίνει εντοπιςμόσ των

υφιςτάμενων εργαλείων για τθν προϊκθςθ βιϊςιμων εναλλακτικϊν
Αναφορά
εργαλείων προϊθηςησ μετακινιςεων και περιοριςμοφ των ςυμβατικϊν ρυπογόνων
βιϊςιμων εναλλα- οχθμάτων ςτθν περιοχι του Διμου Χερςονιςου και ςτθ ςυνζχεια κα
κτικϊν μετακινή- εντοπιςτοφν τα μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ αξιοπιςτίασ αυτϊν ςτθν
ςεων
περιοχι εφαρμογισ. Κρίνεται ςκόπιμο να αξιολογθκεί θ χρθςιμότθτά
τουσ για πραγματικζσ ςυνκικεσ κακϊσ και να ελεγχκεί θ αξιοπιςτία
των εργαλείων αυτϊν. Θ αναφορά κα βαςιςτεί ςτα υφιςτάμενα
πρότυπα του προγράμματοσ ADRION SMILE ενϊ κρίνεται ςκόπιμο για
τον εντοπιςμό των ηθτθμάτων να πραγματοποιθκοφν ςυνεντεφξεισ με
τουσ ςχετικοφσ φορείσ – παρόχουσ ςυγκοινωνιακοφ ζργου ι
ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζλξθ και παραγωγι μετακινιςεων ςτθν περιοχι.
Σο παραδοτζο κα είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα με εκτενι περίλθψθ ςτα
Ελλθνικά κακϊσ και τθν δθμιουργία μιασ ςυνοπτικισ παρουςίαςθσ
ςτα Αγγλικά ςε PowerPoint.
υμπεριλαμβάνεται και θ ςυμμετοχι ςε τθλεδιαςκζψεισ θ | και δια
ηϊςθσ ςυμμετοχι

ςε ςυνάντθςθ των εταίρων και ςτθ τελικι

επιτροπι κακοδιγθςθσ του ζργου ςτθν ζδρα του επικεφαλισ εταίρου
του Ευρωπαϊκοφ ζργου SMILE ςτθν Ιταλία ι όπου αλλοφ αποφαςιςτεί
να γίνει αυτό.
Δράςη Σ3.3

Εφαρμογζσ μετακίνηςησ επιςκεπτϊν-τροφοδοςίασ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ
Σ.3.3.1 :

τθν παραδοτζα αναφορά Σ.3.3.1 κα γίνει διερεφνθςθ των

διατικζμενων διαχειριςτικϊν εφαρμογϊν ςχετικά με τισ ανάγκεσ
Αναφορά διερεφνηςησ εφαρμογϊν μετακίνθςθσ επιςκεπτϊν (οχιματα ςυλλογικϊν μεταφορϊν
μετακίνηςησ επι- επιςκεπτϊν τφπου mini vans, ποφλμαν κ.α) και οχθμάτων
ςκεπτϊντροφοδοςίασ (ςυμπεριλαμβανομζνων βαρζων οχθμάτων) ςυνοπτικά
τροφοδοςίασ
ςτθ χϊρα και ςτθν περιοχι εφαρμογισ (Διμο Χερςονιςου,
Περιφζρεια Κριτθσ). τθ ςυνζχεια κα καταγραφοφν προτάςεισ
δθμιουργίασ

μζτρων

και

εφαρμογϊν

για

το

ςχεδιαςμό

πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τα διατικζμενα δρομολόγια και τισ
πικανζσ εναλλακτικζσ τουσ για τθν ενίςχυςθ του υφιςτάμενου
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κυκλοφοριακοφ ςχεδιαςμοφ του διμου. Θ αναφορά κα βαςιςτεί ςτα
υφιςτάμενα πρότυπα του προγράμματοσ ADRION SMILE.
Σο παραδοτζο κα είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα με εκτενι περίλθψθ ςτα
Ελλθνικά κακϊσ και τθν δθμιουργία μιασ ςυνοπτικισ παρουςίαςθσ
ςτα Αγγλικά ςε PowerPoint.
υμπεριλαμβάνεται και θ ςυμμετοχι ςε τθλεδιαςκζψεισ θ | και δια
ηϊςθσ ςυμμετοχι

ςε ςυνάντθςθ των εταίρων και ςτθ τελικι

επιτροπι κακοδιγθςθσ του ζργου ςτθν ζδρα του επικεφαλισ εταίρου
του Ευρωπαϊκοφ ζργου SMILE ςτθν Ιταλία ι όπου αλλοφ αποφαςιςτεί
να γίνει αυτό.

Ειδικζσ Προχποθζςεισ Συμμετοχήσ
Επιπλζον των τυπικϊν προχποκζςεων ςυμμετοχισ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει τριετή
εμπειρία ςε Τπθρεςίεσ Σεχνικισ υποςτιριξθσ και ειδικότερα ςτθν εκπόνθςθ Ερευνϊν Πεδίου
ι υμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ι τθν εκπόνθςθ τεχνικϊν εκκζςεων µε αντικείμενο τθν
διαχείριςθ κινθτικότθτασ ςε τουριςτικζσ περιοχζσ µε ςυλλογι και ανάλυςθ ςυναφϊν
ςτοιχείων, βιϊςιμθ διαχείριςθ ΙΧ οχθμάτων ι βιϊςιμα ςχζδια αςτικισ κινθτικότθτασ

Χρονοδιάγραμμα
Η ςυνολική διάρκεια τησ είναι από την υπογραφή τησ ςφμβαςησ ζωσ και τισ 31/12/2020.
ε περίπτωςη παράταςησ του Ευρωπαϊκοφ ζργου η ςφμβαςη επεκτείνεται ζωσ την τυχόν
νζα λήξη του Ευρωπαϊκοφ ζργου χωρίσ επιπλζον οικονομικό αντικείμενο.
1. Σο παραδοτζο T3.1.1 θα παραδοθεί ζωσ και την 15/10/2020 ή όποτε αποφαςιςτεί από
τουσ εταίρουσ του Ευρωπαϊκοφ Ζργου SMILE ή |και τισ αρχζσ που επιβλζπουν το ζργο.
2. Σο παραδοτζο T3.2.1 θα παραδοθεί ζωσ και την 15/10/2020 ή όποτε αποφαςιςτεί από
τουσ εταίρουσ του Ευρωπαϊκοφ Ζργου SMILE ή |και τισ αρχζσ που επιβλζπουν το ζργο.
3. Σο παραδοτζο T3.3.1 θα παραδοθεί ζωσ και την 15/10/2020 ή όποτε αποφαςιςτεί από
τουσ εταίρουσ του Ευρωπαϊκοφ Ζργου SMILE ή |και τισ αρχζσ που επιβλζπουν το ζργο.
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Προχπολογιςμόσ ανά Ομάδα
Προχπολογιςμόσ Ομάδασ Α
Μονάδα
ΠαραδοτζοΠεριγραφή
Μετρηςησ Ποςότητα
M.2.1
Αναφορά τεκμηρίωςησ για την ςυμμετοχή
του αναδόχου ςε τηλεδιαςκζψεισ επιτροπζσ καθοδήγηςησ του ζργου
Κατ' αποκοπι
1
M.2.2
Σεχνικζσ και χρηματοοικονομικζσ
αναφορζσ του ζργου
Κατ' αποκοπι
2
M.3.1
Ζκθεςη διαχείριςησ ζργου
Κατ' αποκοπι
1

ΤΝΟΛΑ

Σιμή
Μονάδασ

ΦΠΑ

φνολο

4.000,00 €

960,00 €

4.960,00 €

2.000,00 €

480,00 €

4.960,00 €

3.500,00 €

840,00 €

4.340,00 €

11.500,00 €

2.760,00 €

14.260,00 €

Σιμή
Μονάδασ

ΦΠΑ

φνολο

Προχπολογιςμόσ Ομάδασ Β
ΠαραδοτζοΠεριγραφή
Σ.3.1.1
Αναφορά ανάλυςησ και εντοπιςμοφ
κυκλοφοριακϊν ροϊν επιςκεπτϊν
Σ.3.2.1
Αναφορά εργαλείων προϊθηςησ
βιϊςιμων εναλλακτικϊν μετακινήςεων
Σ.3.3.1
Αναφορά διερεφνηςησ εφαρμογϊν
μετακίνηςησ επιςκεπτϊν-τροφοδοςίασ

Μονάδα
Μετρηςησ

Ποςότητα

Κατ' αποκοπι

1

3.450,00 €

828,00 €

4.278,00 €

Κατ' αποκοπι

1

3.500,00 €

840,00 €

4.340,00 €

Κατ' αποκοπι

1

ΤΝΟΛΑ

3.500,00 €

840,00 €

4.340,00 €

10.450,00 €

2.508,00 €

12.958,00 €

Σιμή
Μονάδασ

ΦΠΑ

φνολο

Συνολικόσ Προχπολογιςμόσ
Ομάδα

Α

Β

Μονάδα
Περιγραφή
Μετρηςησ Ποςότητα
Απαροχή υπηρεςιϊν διαχείριςησ του
Ευρωπαϊκοφ ζργου FirSt and last Mile Intermodal mobiLity in congested urban arEas of
Κατ' αποκοπι
1
Adrion Region Ακρωνφμιο: SMILE. ναφορά
ανάλυςησ και εντοπιςμοφ κυκλοφοριακϊν
ροϊν επιςκεπτϊν
Ομάδα Β - Αναφορζσ ανάλυςησ ςχετικά με
τισ μετακινήςεισ ςτο πλαίςιο του WP3 Εκπόνηςη διακρατικοφ ΒΑΚ για αςτικζσ
Κατ' αποκοπι
1
και υπεραςτικζσ περιοχζσ τησ Αδριατικήσ
Αναφορά εργαλείων προϊθηςησ
βιϊςιμων εναλλακτικϊν μετακινήςεων

ΤΝΟΛΑ

11.500,00 €

2.760,00 €

14.260,00 €

10.450,00 €

840,00 €

12.958,00 €

21.950,00 €

3.600,00 €

27.218,00 €

Θ υντάξαςα

Ο Διμαρχοσ

Μαρία Φραγκιαδάκθ

Ιωάννθσ ζγκοσ
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