
 

Α. ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ 
 
1.1 ΕΙΑΓΩΓΘ 

Με τθν παροφςα μελζτθ περιγράφεται θ παροχι υπθρεςιϊν ςυμβουλευτικισ και τεχνικισ υποςτιριξθσ 
του Διμου για τθν εκπόνθςθ Σχεδίου Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ. Θ εν λόγω παροχι υπθρεςίασ ζχει 
ωσ ςτόχο τθν υποςτιριξθ των υπθρεςιϊν του διμου για τθν καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 
αςτικισ κινθτικότθτασ εντόσ των ορίων του, τα προβλιματα που προκφπτουν και ακολοφκωσ τθν πρόταςθ 
ενδεδειγμζνων και αποτελεςματικϊν λφςεων που κα ςυμβάλουν ςτθ Βιϊςιμθ Αςτικι Κινθτικότθτα και 
ανάπτυξθ με αειφόρο και ανκρωποκεντρικι προςζγγιςθ, μζςω τθσ εκπόνθςθσ ενόσ ολοκλθρωμζνου 
Σχεδίου Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ (ΣΒΑΚ). 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ : 

 τισ διατάξεισ του άρκρου 22 του Ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40/ 04.03.2019 τεφχοσ Αϋ) 

 τισ διατάξεισ του Ν. 4555/2018 και ιδιαίτερα του άρκρου 203 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 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 Συμβουλίου 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, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) 
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι 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 Συνζδριο» 

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

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα 
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Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

  του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - 
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α') όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

 του άρκρου 23 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθσ του Υπ. Οικονομίασ & 
Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ 
και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και 
αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

Επίςθσ λαμβάνονται  υπόψθ : 

 Τθν αρ. πρωτ. 2016-05835/11-11-2016 αίτθςθ χρθματοδότθςθσ του Διμου προσ το Ρράςινο Ταμείο  

 τισ υπ’ αρικμ. 114.9/2016 και 118.1.2017 αποφάςεισ του Ρράςινου Ταμείου 

 τθν υπ’ αρικμ. 20/08-02-2017 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου για τθν αποδοχι 
υλοποίθςθσ του ζργου (ΑΔΑ : 6ΡΔΗΩ9Ω-Σ3), 

 τθ ςφμβαςθ που υπογράφθκε με το Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων 

 τισ Οδθγίεσ Εκπόνθςθσ του ΣΒΑΚ όπωσ ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του 
ELTIShttp://www.eltis.org/sites/eltis/files/sump-guidelines_el_v2.pdf 

 τθν από 13 Νοεμβρίου 2017 ανακοίνωςθ του Ρράςινου Ταμείου περί ζναρξθσ των διαδικαςιϊν 
εκπόνθςθσ του ΣΒΑΚ κακϊσ και τισ υπόλοιπεσ ανακοινϊςεισ του Ρράςινου Ταμείου που αφοροφν 
το κζμα 

 τθν από 19 Μαρτίου 2019 ανακοίνωςθ του Ρράςινου Ταμείου για τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και 
τθν αναφορά ότι θ τελευταία δόςθ ορίηεται ςτο 30% τθσ ςυμβατικισ αξίασ 

 τισ αποφάςεισ για τα Συλλογικά Πργανα του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016 : 

α) τθν αρ.402/2019 ( ΨΔΜΟΩ9Ω-ΒΞΡ) απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν Επιτροπι 
Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν και 
γενικϊν υπθρεςιϊν, 

 β) τθν με αρ.  13/2020 (ΩΘΗΑΩ9Ω-ΣΤΩ)απόφαςθ  Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν Επιτροπι  
Ραραλαβισ Υπθρεςιϊν 

 τθν από 24 Ιουλίου 2019 ανακοίνωςθ του Ρράςινου Ταμείου για τα ΣΒΑΚ περί εφαρμογισ των 

όςων ορίηονται ςτο Ν. 4599/2019 και ςτο άρκρο 22 αυτοφ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Ρράςινο Ταμείο. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω 
ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 02.30.6142.0017 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ 
ζτουσ 2020 του Φορζα με επιχοριγθςθ από το Ρράςινο Ταμείο. 

Τα Σχζδια Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ αποτελοφν ζνα κείμενο ςτρατθγικισ που ςτθρίηεται κυρίωσ ςτθ 

http://www.eltis.org/sites/eltis/files/sump-guidelines_el_v2.pdf




 

διεπιςτθμονικότθτα και ςτθν νζα προοπτικι που προςδίδεται ςτο ςχεδιαςμό των μεταφορϊν. Θ ζννοια 
τθσ κινθτικότθτασ αντικακίςταται με τθν ζννοια τθσ προςβαςιμότθτασ. 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 τθν Αςτικι 
Κινθτικότθτα, κακϊσ και ςε οριηόντιου χαρακτιρα παρεμβάςεισ, τθν υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ τουσ με 
τθ μεταφορά τθσ απαραίτθτθσ ςχετικισ τεχνογνωςίασ, κακϊσ και τθν παροχι εξωγενϊν υπθρεςιϊν 
(outsourcing) υλοποίθςθσ των ανωτζρω δράςεων. Αντικζτωσ, δεν πρόκειται για παροχι μελζτθσ ι  
παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν, κακϊσ  δεν ζχει ωσ  αντικείμενο τθν 
εκπόνθςθ μελετϊν και τθν παροχι τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθν 
ζννοια των ςτοιχείων α' και β' , αντίςτοιχα, τθσ περίπτωςθσ 6 τθσ παραγράφου 3 και δεν εμπίπτουν ςτισ 
κατθγορίεσ όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I του Ρροςαρτιματοσ Γ' του Ν. 4412/2016.  

Σφμφωνα με τισ κζςεισ του Συλλόγου Ελλινων Συγκοινωνιολόγων «Ένα Σχζδιο Βιώςιμθσ Αςτικισ 
Κινθτικότθτασ δεν αποτελεί κυκλοφοριακι μελζτθ και δεν ζχει τον προχπολογιςμό μιασ κυκλοφοριακισ 
μελζτθσ. Αποτελεί ζνα πλαίςιο μζτρων, τα οποία μζςα από διαβοφλευςθ ζχουν γίνει αποδεκτά προσ 
εφαρμογι. Ωσ εκ τοφτου, οφείλει να ςτθρίηεται ςτισ αρχζσ και οδθγίεσ που προτείνει θ Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι» (Ρθγι: http://www.ses.gr/index.php/o-syllogos/theseisses.html). 

Επίςθσ, ςτισ οδθγίεσ εκπόνθςθσ του ΣΒΑΚ που ζχουν ανακοινωκεί ςτθν πλατφόρμα του ELTIS γίνεται ρθτι 
αναφορά ςτο ότι τα ΣΒΑΚ αποτελοφν κακαρά ζνα κείμενο Στρατθγικισ και όχι μελζτθ.  

Απόςπαςμα: The guidelines are the result of a thorough and European-wide expert consultation process 
organized between 2010 and 2013 as part of a service contract for the European Commission. They define a 
Sustainable Urban Mobility Plan as a strategic plan designed to satisfy the mobility needs of people and 
businesses in cities and their surroundings for a better quality of life. Such a plan should not be considered as 
“yet another plan”. Instead, a Sustainable Urban Mobility Plan should build on existing planning practices 
and take due consideration of integration, participation and evaluation principles. 

«Οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ είναι το αποτζλεςμα διεξοδικισ διαδικαςίασ διαβοφλευςθσ 
εμπειρογνωμόνων ςε ευρωπαϊκό επίπεδο που διοργανϊκθκε από το 2010 ζωσ το 2013 ςτο πλαίςιο 
ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Ορίηουν το Σχζδιο Βιϊςιμθσ Αςτικισ 
Κινθτικότθτασ ωσ ζνα ςτρατθγικό ςχζδιο που ζχει ςχεδιαςτεί για να ικανοποιεί τισ ανάγκεσ κινθτικότθτασ 
των ανκρϊπων και των επιχειριςεων ςτισ πόλεισ και τα περίχωρά τουσ για μία καλφτερθ ποιότθτα ηωισ. 
Ζνα τζτοιο ςχζδιο δεν πρζπει να κεωρείται ωσ "ακόμα ζνα ςχζδιο". Αντ 'αυτοφ, ζνα ςχζδιο βιϊςιμθσ 
αςτικισ κινθτικότθτασ κα πρζπει να βαςίηεται ςτισ υπάρχουςεσ πρακτικζσ ςχεδιαςμοφ και να λαμβάνει 
δεόντωσ υπόψθ τισ αρχζσ ολοκλιρωςθσ, ςυμμετοχισ και αξιολόγθςθσ» 

Απόςπαςμα: At the same time, developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan should not 
be seen as an additional layer of transport planning, but should be done in compliance with and by 
building on present plans and processes. Its concept has been designed with the best European examples in 
mind and it should become part of the daily planning practice in all European cities and municipalities. 

«Ταυτόχρονα, θ ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ ςχεδίου βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ δεν πρζπει να 
κεωρείται ωσ ζνα πρόςκετο επίπεδο ςχεδιαςμοφ μεταφορϊν, αλλά πρζπει να γίνεται ςε ςυμμόρφωςθ και 
με βάςθ τα παρόντα ςχζδια και διαδικαςίεσ. Θ ιδζα του ζχει ςχεδιαςτεί λαμβάνοντασ υπόψθ τα βζλτιςτα 
ευρωπαϊκά παραδείγματα και πρζπει να γίνει μζροσ τθσ κακθμερινισ πρακτικισ ςχεδιαςμοφ ςε όλεσ τισ 
ευρωπαϊκζσ πόλεισ και διμουσ.» 
 

1.2 ΚΟΠΙΜΟΣΘΣΑ 

Το πράςινο Ταμείο χρθματοδότθςε 150 διμουσ τθσ χϊρασ με το ποςό των 8.991.000 ευρϊ (απόφαςθ 
114.9.2016) και ςτθ ςυνζχεια επιπλζον 12 διμουσ με το ποςό των 400.000 ευρϊ (απόφαςθ 118.1.2017) με 
ςκοπό να εκπονιςουν Σχζδια Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ. Ο Διμοσ εκμεταλλευόμενοσ τθν 
πρωτοβουλία αυτι του Ρράςινου Ταμείου και με ςτόχο παρεμβάςεισ και ζργα βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ 
ηωισ των κατοίκων και των επιςκεπτϊν του Διμου ςε ςυνδυαςμό με το ιδιαίτερα ανταγωνιςτικό 
χρθματοδοτικό περιβάλλον τθσ 5θσ χρθματοδοτικισ περιόδου, προχϊρθςε ςε ανάλυςθ όπου και 
διαπιςτϊκθκε θ ανάγκθ άμεςθσ εκπόνθςθσ «Σχεδίου Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ», ανταποκρινόμενοσ 

http://www.ses.gr/index.php/o-syllogos/theseisses.html




 

με αυτόν τον τρόπο ςτθν πρόςκλθςθ του Ρράςινου Ταμείου. Θ κατεφκυνςθ αυτι υποδεικνφεται άλλωςτε 
και από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ που μζςα από τα ςτρατθγικά τθσ κείμενα: 

- Ρράςινθ Βίβλοσ για τθν Αςτικι Κινθτικότθτα – Green Paper on Urban Mobility, 2007 

- Σχζδιο Δράςθσ για τθν Αςτικι Κινθτικότθτα – Action Plan on Urban Mobility, 2009 

- Λευκι Βίβλοσ για τισ Μεταφορζσ – Transport White Paper, 2011 

- Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ  (COM (2013)913/τελικό)για τθ Βιϊςιμθ Αςτικι Κινθτικότθτα 

- Ζκκεςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και τθσ Επιτροπισ Μεταφορϊν και Τουριςμοφ ςχετικά με τθ 
βιϊςιμθ αςτικι κινθτικότθτα  (Α8-0319/2015). 

ζχει αναλάβει ενεργό δράςθ ςτον τομζα των αςτικϊν μεταφορϊν με ςτόχο τθν κινθτοποίθςθ των πόλεων, 

προκειμζνου να επιτφχουν τουσ ςτόχουσ τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, τθ δθμιουργία ενόσ 

αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ μεταφορϊν και τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ. Στο πλαίςιο αυτό, 

προωκεί το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ Σχεδίων Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ, τα οποία ςυμβάλλουν 

ςτθν επίτευξθ των ευρωπαϊκϊν ςτόχων για το κλίμα και τθν ενζργεια και ειςάγουν μια ςφγχρονθ 

προςζγγιςθ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ ςε ηθτιματα αςτικϊν μετακινιςεων, κακϊσ υιοκετοφν μια 

περιςςότερο αειφορικι και ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ. Ρεραιτζρω, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι επιχειρεί να 

ςυνδζςει τθ χρθματοδότθςθ των αςτικϊν ζργων ςτον τομζα τθσ κινθτικότθτασ με τθν φπαρξθ μιασ 

ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ από πλευράσ των πόλεων για τισ μετακινιςεισ. Ειδικότερα, ςφμφωνα με τθ 

Λευκι Βίβλο τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ του 2011, ςτθν πρωτοβουλία 31, ςχετικά με τα Σχζδια Αςτικισ 

Κινθτικότθτασ, αναφζρεται ωσ προτεραιότθτα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ θ ςφνδεςθ των κονδυλίων τθσ 

περιφερειακισ ανάπτυξθσ και ςυνοχισ, που διατίκενται ςε πόλεισ και περιφζρειεσ, με τθν υποβολι ενόσ 

ανεξάρτθτα επικυρωμζνου πιςτοποιθτικοφ ελζγχου για τισ επιδόςεισ και τθν αειφορία τθσ αςτικισ 

κινθτικότθτασ. Ζτςι, η φπαρξη ενόσ .Β.Α.Κ. (χζδιο Βιώςιμησ Αςτικήσ Κινητικότητασ) δφναται να 

αποτελζςει πλεονζκτημα για τη ςυμμετοχή των φορζων μιασ περιοχήσ ςε ςυγχρηματοδοτοφμενα 

προγράμματα ςχετικά με τισ μεταφορζσ κατά τη προγραμματική περίοδο 2014-2020 και την 

μεταγενζςτερη 2021-2027.  

Αντίςτοιχθ επιςιμανςθ περιλιφκθκε και ςτθ δεφτερθ εγκφκλιο για τον ςχεδιαςμό και τθν κατάρτιςθ του 
αναπτυξιακοφ προγραμματιςμοφ τθσ περιόδου 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων (ΑΡ 13560/29-3-2013/ΥπΑΑΝ), ςφμφωνα με τθν 
οποία, για τθν επίτευξθ των αναπτυξιακϊν ςτόχων απαιτείται να υιοκετθκοφν οι ενεργειακά και 
περιβαλλοντικά βιϊςιμεσ μεταφορζσ με ζμφαςθ ςτισ αςτικζσ περιοχζσ. Επιπρόςκετα, για τθν αναβάκμιςθ 
και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν προτείνεται θ προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ αςτικισ 
κινθτικότθτασ, μζςω τθσ αποςυμφόρθςθσ των δικτφων μεταφορϊν και τθσ μείωςθσ του κυκλοφοριακοφ 
φόρτου, τθσ ενίςχυςθσ του δικτφου ποδθλατοδρόμων, τθσ προϊκθςθσ τθσ πεηι μετακίνθςθσ, κακϊσ και 
τθσ αναμόρφωςθσ του ςυςτιματοσ των μζςων μαηικισ μεταφοράσ. 

Επίςθσ, ςτθν ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθ Βιϊςιμθ Αςτικι Κινθτικότθτα (COM (2013) 913 
τελικό) γίνεται ςαφισ αναφορά ςε παροχι ςτοχοκετθμζνθσ χρθματοδοτικισ ςτιριξθσ μζςω των 
Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν Ταμείων. Τα Ταμεία αυτά πρζπει να αξιοποιθκοφν πιο 
ςυςτθματικά ςτθ χρθματοδότθςθ ολοκλθρωμζνων ςειρϊν μζτρων, εφόςον οι πόλεισ ζχουν καταρτίςει 
ενοποιθμζνο ςχζδιο τοπικϊν μεταφορϊν όπωσ ςχζδιο βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ και ζχουν 
προςδιορίςει κατάλλθλεσ δράςεισ.  

 

1.3 ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΘ ΠΑΡΕΜΒΑΘ– ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΘΣΑ ΑΝΑΘΕΘ ΣΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 

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. 

Σφμφωνα με τθν ανακοίνωςθ του Ρράςινου Ταμείου, τα ΒΑΚ είναι αποτζλεςμα ςυςτηματικήσ ανάλυςησ 
και αποτφπωςησ τησ παροφςασ και μελλοντικήσ κατάςταςησ, ςχεδιαςμοφ και αξιολόγηςησ μζτρων που 
η ευρωπαϊκή και διεθνήσ πρακτική προτείνει ωσ βζλτιςτα για κάθε περίπτωςη, εφαρμογήσ νζων 
πολιτικών, εφαρμογήσ νζων μορφών ςυνεργαςίασ, ανάδειξησ νζων πηγών χρηματοδότηςησ και ςωςτοφ 
και ακριβοφσ προγραμματιςμοφ.   

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 τισ μεταφορζσ κατά τθν προγραμματικι 
περίοδο 2014 – 2020 κακϊσ και τθ μεταγενζςτερθ 2021-2027.  

Ο Διμοσ, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του κατά το άρκρο 75 του Ν. 3463/2006, 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 (ΜΕΣΩΝ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ) και ακολοφκωσ ςτο αυτοκίνθτο, και αυτι κα είναι θ διάςταςθ των 
παρεμβάςεων που κα ςχεδιαςτοφν.  

Ραράλλθλα αφουγκραηόμενοσ 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 τουλάχιςτον.  

 Τθ ςφςταςθ ενόσ εργαλείου πρόςβαςθσ ςτθ χρθματοδότθςθ ζργων αςτικισ κινθτικότθτασ από τα 
Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά Ταμεία τθσ τρζχουςασ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου τόςο, όςον αφορά ςτο 
εκνικό ςκζλοσ με το ΕΣΡΑ 2014-2020 αλλά και αυτό που ακολουκεί, 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 μελετϊν και 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 μασ 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,  

- 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. 

Επομζνωσ, για τθν εκπόνθςθ του ΣΒΑΚ του Διμου μασ απαιτοφνται ςτελζχθ μεταξφ άλλων των ειδικοτιτων 
των Μθχανικϊν Χωροταξίασ Ρολεοδομίασ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ειδικότθτα που ςυνδυάηει τισ 
αρχζσ του ςτρατθγικοφ και επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ, πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ, κοινωνικοοικονομικϊν 
προςεγγίςεων, κλπ.) που να διακζτουν εμπειρία ςτθν εκπόνθςθ παρόμοιων ςτρατθγικϊν ςχεδίων αςτικισ 





 

κινθτικότθτασ, αλλά και ςτθν πρωτογενι ζρευνα πεδίου. Επιπλζον, απαιτείται πολφ καλι γνϊςθ του 
χρθματοδοτικοφ περιβάλλοντοσ όπωσ: το ΕΣΡΑ 2014-2020, τα Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα Εδαφικισ 
Συνεργαςίασ, θ Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων, τα χρθματοδοτικά εργαλεία JESSICA, ELENA και 
γενικότερα θ Ευρωπαϊκι Ρολιτικι Συνοχισ 2014 – 2020. Επίςθσ, απαιτείται θ εμπειρία ςτθν ανάλυςθ 
καλϊν πρακτικϊν από διμουσ τθσ Ε.Ε. με διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ εφαρμογζσ βιϊςιμθσ αςτικισ 
κινθτικότθτασ που να τεκμαίρουν εφαρμογι τουσ ςτο Διμο μασ.  

Επειδι ςτισ αρμόδιεσ με το κζμα υπθρεςίεσ βάςει του ΟΕΥ του διμου (ΦΕΚ 999/Β/24-3-2017) όπωσ:  

α) ςτo ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ & ΟΓΑΝΩΣΘΣ,  

β) ςτθ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ,  

δεν υπθρετοφν ςτελζχθ με τθν παραπάνω εξειδικευμζνθ αντίςτοιχθ εμπειρία.  

Ραράλλθλα, ςφμφωνα με τθν ανακοίνωςθ του Ρράςινου Ταμείου θ εκπόνθςθ του ΣΒΑΚ κα 
πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ υφιςτάμενεσ προδιαγραφζσ και κατευκφνςεισ του ELTIS. Το υφιςτάμενο 
προςωπικό του Διμου, δεν ζχει τθν τεχνογνωςία για να αξιοποιιςει τισ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν πλατφόρμα του ELTIS και να εφαρμόςει αποτελεςματικά τθ ςυγκεκριμζνθ 
υπθρεςία. 

Επίςθσ, επειδι και καμία άλλθ υπθρεςία του Διμου δεν διακζτει οφτε τα ςτελζχθ των παραπάνω 
ειδικοτιτων, αλλά οφτε και τθν εξειδικευμζνθ περιγραφόμενθ ωσ άνω εμπειρία, προτείνεται θ ςυνδρομι 
εξωτερικισ βοικειασ «Ραροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου για τθν εκπόνθςθ του Σχεδίου Βιϊςιμθσ Αςτικισ 
Κινθτικότθτασ (ΣΒΑΚ) του Διμου Βόλβθσ» που κα αναλάβει τθν ςυμβουλευτικι - επιςτθμονικι υποςτιριξθ 
τθσ Ομάδασ Εργαςίασ (ΟΕ) του διμου. 

Θ παροχι τθσ ςυμβουλευτικισ - επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ ςτα ςτελζχθ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ (ΟΕ) του 
Διμου κα αφοροφν ςε παροχι γενικισ υπθρεςίασ ςυμβουλευτικοφ χαρακτιρα με αντικείμενο το  
ςχεδιαςμό, προγραμματιςμό και  οργάνωςθ αναπτυξιακισ δράςθσ  για τθν Αςτικι Κινθτικότθτα, κακϊσ και 
ςε οριηόντιου χαρακτιρα παρεμβάςεισ, τθν υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ τουσ με τθ μεταφορά τθσ 
απαραίτθτθσ ςχετικισ τεχνογνωςίασ, κακϊσ και τθν παροχι εξωγενϊν υπθρεςιϊν (outsourcing) για τα 
ανωτζρω ςτάδια εκπόνθςθσ του Στρατθγικοφ Σχεδίου.  

Σφμφωνα, περαιτζρω, με τθν αρχι τθσ οικονομικότθτασ που επιβάλλει τθν  εκπλιρωςθ  των  ςκοπϊν  των 
ΟΤΑ Α βακμοφ με τθν κατά το δυνατόν ελάχιςτθ επιβάρυνςθ του προχπολογιςμοφ τουσ,  δε δφνανται, για 
τθν εκτζλεςθ των αρμοδιοτιτων τουσ, να διακζτουν νομίμωσ  πιςτϊςεισ  για  τθν πλθρωμι δαπανϊν που 
αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ εργαςιϊν που ανάγονται ςτα ςυνικθ κακικοντα των υπαλλιλων τουσ, κατά 
κλάδο, όπωσ  αυτά  περιγράφονται  ςτισ  οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ, αφοφ αυτό κα είχε ωσ αποτζλεςμα 
τθν αδικαιολόγθτθ οικονομικι επιβάρυνςθ  τθσ  οικείασ  υπθρεςίασ. Κατ’ εξαίρεςθ, ςτο βακμό που αυτό 
επιβάλλεται  από  τισ αρχζσ τθσ  αναγκαιότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ, είναι δυνατι θ ανάκεςθ ςε 
τρίτουσ ιδιϊτεσ, φυςικά ι νομικά πρόςωπα, εργαςιϊν ειδικισ φφςεωσ, για τθν εκτζλεςθ των οποίων 
απαιτείται είτε προςωπικό με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και εμπειρία, που δεν διακζτει, ςε κάκε  
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, το ιδθ υπθρετοφν προςωπικό, (ενδεικτικά Ρράξεισ VII Τμ. ΕλΣυν 298, 
197/2014,16/2012, 309, 176, 114, 85/2011), είτε εργαςιϊν που εμπίπτουν μεν ςτα κακικοντα του 
υπθρετοφντοσ προςωπικοφ τουσ, το οποίο όμωσ, ενόψει των εκάςτοτε ςυγκεκριμζνων υφιςτάμενων 
ςυνκθκϊν δεν επαρκεί ι  αδυνατεί να εκτελζςει (ενδεικτικά Ρράξεισ VII Τμ. ΕλΣυν 197/2014, 8/2012, 
25/2012, 133/2012), είτε εφ’ όςον αποδεικνφεται ότι, αν και προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ 
διατάξεισ θ ςφςταςθ και  λειτουργία αρμόδιασ για τθν εκτζλεςθ των ωσ άνω εργαςιϊν υπθρεςίασ, αυτι 
δεν ζχει ςτελεχωκεί με το προβλεπόμενο προςωπικό άνευ υπαιτιότθτασ του ενδιαφερόμενου Ν.Ρ.Δ.Δ. 
(ενδεικτικά Ρράξεισ VII Τμ. ΕλΣυν 3/2004, 81/2006, 3/2008, 54/2008, 179/2011). 

 

 

 





 

1.4. ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

 
Θ ανάπτυξθ και θ εφαρμογι ενόσ ΣΒΑΚ νοείται ςαν μια ςυνεχι 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 (feedbackloops). 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». 
 

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

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

 τθν αίτθςθ θ οποία ζχει αποςταλεί ςτο Ρράςινο Ταμείο και από τθν οποία προζκυψε το φψοσ τθσ 
χρθματοδότθςθσ κατόπιν αξιολόγθςθσ. 

 

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

 

1.5. ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

Το αντικείμενο τθσ Υπθρεςίασ κα πρζπει να είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνο με τθν παραπάνω μεκοδολογία. Ο 
ανάδοχοσ καλείται να προςαρμόςει τισ δράςεισ του αντικειμζνου ςτθν παραπάνω μεκοδολογία. 
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 Ζργου 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 

 Εκπαίδευςθ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ του Διμου για τθν εξοικείωςθ με τθ μεκοδολογία εκπόνθςθσ 
του ΣΒΑΚ βάςει προδιαγραφϊν του ELTIS 

 Εργαλεία εκπόνθςθσ και αξιολόγθςθσ ΣΒΑΚ βάςει προδιαγραφϊν του ELTIS, αλλά και πικανά άλλα 
εργαλεία τα οποία ταιριάηουν ςτα χαρακτθριςτικά του Διμου. Ενδεικτικά εργαλεία που καλείται 
να αναπτφξει ο ανάδοχοσ, πλθν του ELTIS, είναι: 

o Αναγνϊριςθ και επιλογι εμπλεκόμενων φορζων 
o Δευτερογενείσ ζρευνεσ 
o Μεταβλθτζσ αξιολόγθςθσ του τοπικοφ ςυςτιματοσ αςτικϊν μετακινιςεων 
o Διαδικαςίεσ οριοκζτθςθσ περιοχισ εκτζλεςθσ πρωτογενϊν ερευνϊν ςυλλογισ δεδομζνων 
o Αξιολόγθςθ πολιτικϊν αςτικισ κινθτικότθτασ 

Θ παρουςίαςθ κα πραγματοποιθκεί με τθ μορφι ςεμιναρίου, θ οποία κα ζχει διάρκεια τουλάχιςτον 15 
ωρϊν και ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ καλείται να παρουςιάςει αναλυτικά τον τρόπο παροχισ τθσ 
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και των εργαλείων που κα χρθςιμοποιιςει. Θ εκπαίδευςθ δφναται να 
παρατακεί μετά από αίτθμα τθσ ανακζτουςασ αρχισ και ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ 
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 

http://www.eltis.org/sites/eltis/files/sump-guidelines_el_v2.pdf




 

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 

 Ανάπτυξθ ςεναρίων μελλοντικισ κατάςταςθσ του ςυςτιματοσ κινθτικότθτασ 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3: Ανάπτυξη κοινοφ οράματοσ, προτεραιοτήτων και ςτόχων  

 Ανάπτυξθ ενόσ κοινοφ οράματοσ για τθν κινθτικότθτα 

 Διεξαγωγι δεφτερθσ διαβοφλευςθσ 

 Ρροςδιοριςμόσ προτεραιοτιτων για τθν κινθτικότθτα 

 Ανάπτυξθ «ΕΞΥΡΝΩΝ» ςτόχων 

 Επιςκόπθςθ καλϊν πρακτικϊν  

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

 Ρροςδιοριςμόσ μζτρων αςτικισ κινθτικότθτασ (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, δράςεισ κυκλοφοριακισ αγωγισ και 
οδικισ αςφάλειασ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ). 

 Κοςτολόγθςθ Μζτρων και Ρεριγραφι Ωφελειϊν 

 Διεξαγωγι τρίτθσ διαβοφλευςθσ - Ενθμζρωςθ και Εκπαίδευςθ πολιτϊν για τα επιλεγμζνα μζτρα 

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

 Ρλαίςιο παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του ΣΒΑΚ 

 Κακοδιγθςθ ςτο ςτάδιο ζγκριςθσ και υιοκζτθςθσ του ΣΒΑΚ 

 

1.6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ   

Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 14 μινεσ. 

Το παραδοτζο Α παραδίδεται εντόσ 2 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Το παραδοτζο Β παραδίδεται εντόσ  5 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Το παραδοτζο Γ παραδίδεται εντόσ 10 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Το παραδοτζο Δ παραδίδεται ςε 14 μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

1.7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο ανάδοχοσ  (ςε περίπτωςθ ζνωςθσ – ακροιςτικά) που κα αναλάβει τθν εν λόγω υπθρεςία κα πρζπει να 
ςυγκροτιςει ομάδα ζργου για τθν ορκι διεκπεραίωςθ τθσ υπθρεςίασ που κα ςυνεργαςτεί με τθν ΟΕ του 





 

διμου. Θ παροχι των υπθρεςιϊν και των παραδοτζων που προβλζπονται προσ τον Διμο γίνεται από τον 
ανάδοχο που αναλαμβάνει τθν υπθρεςία, ο οποίοσ ευκφνεται ζναντι του Διμου για τθν ακρίβεια τθσ 
τεχνικισ υποςτιριξθσ, τθν τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ και τθν εν γζνει καλι και ςωςτι εκτζλεςθ τθσ 
υπθρεςίασ. 

Στθν Ομάδα Ζργου του αναδόχου κα πρζπει κατ' ελάχιςτο να περιλαμβάνονται οι εξισ ειδικότθτεσ: 

 Ζναν (1) υπεφκυνο ζργου, ο οποίοσ κα ςυντονίηει τθν ομάδα ζργου και κα ζχει τθ ςυνολικι ευκφνθ 

των εργαςιϊν του αναδόχου. Ο υπεφκυνοσ ζργου κα πρζπει να διακζτει τίτλο ςπουδϊν 

τεχνολογικισ ι πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ (ΡΕ ι ΤΕ), κατ’ ελάχιςτον δεκαετι (10) 

επαγγελματικι εμπειρία, ειδικι εμπειρία ςτθ διαχείριςθ και διοίκθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων 

ζργων και μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν. 

 Ζνα (1) ςτζλεχοσ το οποίο κα πρζπει να διακζτει τίτλο ςπουδϊν πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ 

(ΡΕ) ειδικότθτασ Ρολιτικοφ Μθχανικοφ ι Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ, κατ’ ελάχιςτον επταετι (7) 

επαγγελματικι εμπειρία, ειδικι εμπειρία και μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςτθ διαχείριςθ και 

διοίκθςθ ζργων. 

 Ζνα (1) ςτζλεχοσ το οποίο κα πρζπει να διακζτει τίτλο ςπουδϊν τεχνολογικισ ι πανεπιςτθμιακισ 

εκπαίδευςθσ (ΡΕ ι ΤΕ), κατ’ ελάχιςτον πενταετι (5) επαγγελματικι εμπειρία και ειδικι εμπειρία 

ςτθν ανάλυςθ ςυςτθμάτων, προγραμματιςμό εφαρμογϊν, υποςτιριξθ βάςεων δεδομζνων και 

ωρίμανςθ δράςεων ψθφιακισ ςτρατθγικισ. 

 Ζνα (1) ςτζλεχοσ το οποίο κα πρζπει να διακζτει τίτλο ςπουδϊν πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ 

(ΡΕ) ειδικότθτασ Ρολιτικοφ Μθχανικοφ ι Τοπογράφου Μθχανικοφ ι Χωροτάκτθ Μθχανικοφ, κατ’ 

ελάχιςτον τριετι (3) επαγγελματικι εμπειρία, ειδικι εμπειρία και μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν 

ςτον τομζα των μεταφορϊν ι/και τθσ αςτικισ κινθτικότθτασ. 

 Ζνα (1) ςτζλεχοσ το οποίο κα πρζπει να διακζτει τίτλο ςπουδϊν τεχνολογικισ ι πανεπιςτθμιακισ 

εκπαίδευςθσ (ΡΕ ι ΤΕ), κατ’ ελάχιςτον τριετι (3) επαγγελματικι εμπειρία, ειδικι εμπειρία και 

μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςτον τομζα τθσ επιχειρθματικότθτασ. 

 

Επιπλζον, το 70% των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου κα πρζπει να είναι μόνιμα ςτελζχθ των οικονομικϊν 
φορζων (πλιρθσ απαςχόλθςθ ι θμιαπαςχόλθςθ και όχι εποχικι).  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και το φψοσ τθσ χρθματοδότθςθσ, ο ανάδοχοσ 
κα πρζπει: 

α) να διακζτει: 

Εν ιςχφ Ριςτοποίθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ISO 9001:2008 ι νεότερο με πεδίο εφαρμογισ: 

Ραροχι ςυμβουλϊν για τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν και ςτρατθγικϊν κατευκφνςεων για ζξυπνεσ και 

βιϊςιμεσ πόλεισ. 

β) να ζχει αποδεδειγμζνθ εμπειρία κατά τθν τελευταία τριετία (2017-2019)ςε τουλάχιςτον ζξι (6) ζργα που 

ςχετίηονται με το ςχεδιαςμό ι / και τθν αξιολόγθςθ ι / και τθν ζρευνα ι /και τθ δθμοςιότθτα για τισ 

αςτικζσ μεταφορζσ, ςτα οποία να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά: 

 Τζςςερισ (4) ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν για ζργα ςυναφοφσ αντικειμζνου, εκ των οποίων 

τουλάχιςτον θ μία (1) να ζχει ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ. Ωσ ςυναφζσ αντικείμενο ορίηεται θ ςφνταξθ 

Σχεδίων Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ. 

 Μία (1) ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν με αντικείμενο τθ δθμοςιότθτα και τθν επικοινωνία ζργου 

ςυναφοφσ αντικειμζνου με τθ βιϊςιμθ αςτικι κινθτικότθτα ςτα πλαίςια ευρωπαϊκοφ 

ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου. 





 

 Μία (1) ολοκλθρωμζνθ ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν με αντικείμενο τθν ανάπτυξθ ςχεδίου δράςθσ 

για τθν θλεκτροκίνθςθ. 

γ) να διακζτει ανκρϊπινο δυναμικό και πόρουσ ικανοφσ και αξιόπιςτουσ για να φζρουν ςε πζρασ επιτυχϊσ 
τισ απαιτιςεισ του Ζργου, ςε όρουσ απαιτοφμενθσ εξειδίκευςθσ, επαγγελματικϊν προςόντων και 
εμπειρίασ. Θ προτεινόμενθ από τον υποψιφιο ομάδα ζργου κα πρζπει να απαρτίηεται από επαρκι ςε 
αρικμό άτομα, με τα κάτωκι προςόντα και εμπειρία, τα οποία κα πρζπει να περιγράφονται επακριβϊσ ςε 
αναλυτικά βιογραφικά ςθμειϊματα.  

Ειδικότερα, ζνα τουλάχιςτον άτομο τθσ ομάδασ ζργου να διακζτει αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία 
ςε φορζα τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ με αντικείμενο εργαςίασ τθν οργάνωςθ και αξιολόγθςθ δεδομζνων για 
τθ ςφνταξθ Σχεδίου Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ και ζνα τουλάχιςτον άτομο τθσ ομάδασ ζργου 
πιςτοποιθμζνθ ςυμμετοχι ςε επιμορφωτικά ςεμινάρια οδικισ αςφάλειασ και κυκλοφοριακισ αγωγισ 
ανθλίκων ι ενθλίκων ωσ εκπαιδευτισ με ςτόχο τθ βζλτιςτθ εκπόνθςθ των ςχετικϊν παραδοτζων. 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ αναλυτικό πίνακα με τθν ομάδα 
ζργου και τθν περιγραφι του ρόλου τουσ. 
 

1.8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ Είκοςι επτά χιλιάδεσ εννιακόςια εβδομιντα ζξι ευρϊ και ογδόντα 
λεπτά, χωρίσ ΦΡΑ :  (27.976,80€). 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 

βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ. 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ραρουςίαςθ και ανάλυςθ μεκοδολογίασ και εργαλείων εκπόνθςθσ ΣΒΑΚ €4.672,56 

Οργάνωςθ Διαδικαςιϊν Ανάπτυξθσ ΣΒΑΚ, Οριςμοφ Εμπλεκόμενων Φορζων και 

Ανάλυςθ Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ 

€9.468,24 

Ανάπτυξθ κοινοφ οράματοσ, προτεραιοτιτων και ςτόχων € 5.181,72 

Ρροςδιοριςμόσ και Αξιολόγθςθ Ρακζτου Μζτρων - Οριςτικό ΣΒΑΚ - 

Μεκοδολογία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των Μζτρων 

€ 8.654,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ 

 «Παροχή υπηρεςιών ςυμβοφλου για την 
εκπόνηςη του χεδίου Βιώςιμησ Αςτικήσ 
Κινητικότητασ (ΒΑΚ) του Δήμου Βόλβησ» 

CPV: 73220000-0, 79415200-8 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ   
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.691,23€  

(ςυμπ. Φ.Ρ.Α. 24%) 
 
 

Αρικ. Μελζτθσ: 04 / 2020   
 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Α/Α Είδοσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Μονάδα Μζτρθςθσ Ροςότθτα Μερικι Δαπάνθ 

1 Ραρουςίαςθ και ανάλυςθ 
μεκοδολογίασ και εργαλείων 
εκπόνθςθσ ΣΒΑΚ 

Υπθρεςία 1 4.672,56 

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

Υπθρεςία 1 9.468,24 

3 Ανάπτυξθ κοινοφ οράματοσ, 
προτεραιοτιτων και ςτόχων 

Υπθρεςία 1 5.181,72 

4 Ρροςδιοριςμόσ και Αξιολόγθςθ 
Ρακζτου Μζτρων - Οριςτικό ΣΒΑΚ - 
Μεκοδολογία παρακολοφκθςθσ 
και αξιολόγθςθσ των Μζτρων 

Υπθρεςία 1 8.654,28 

ΤΝΟΛΟ 27.976,80 

Φ.Π.Α. 24% 6.714,43 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 34.691,23 

 

 

    ΣΤΑΥΟΣ, 09-04-2020     ΣΤΑΥΟΣ, 09-04-2020        ΣΤΑΥΟΣ, 10-04-2020 

         ΣΥΝΤΑΧΘΘΚΕ             ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ             ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

 
     Θ ΑΝ. ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ  Θ ΑΝ. ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ Δ/ΝΣΘΣ 

 
   ΤΜΘΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Σ. & Ρ.Ρ.     ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

 
  

 
  

 
    Καπετανικόλα Ευαγγελία  Καπετανικόλα Ευαγγελία                 Γιαλίδου Ανδριανι 

   Ρολιτικόσ Μθχανικόσ Ρ.Ε.    Ρολιτικόσ Μθχανικόσ Ρ.Ε.           Ρολιτικόσ Μθχανικόσ Ρ.Ε. 
 

 

 

 





 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ 

«Παροχή υπηρεςιών ςυμβοφλου για την εκπόνηςη 
του χεδίου Βιώςιμησ Αςτικήσ Κινητικότητασ (ΒΑΚ) 
του Δήμου Βόλβησ» 

CPV: 73220000-0, 79415200-8 
Αρ. Μελ.: 04 / 2020 
 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.691,23 € (ςυμπ. Φ.Ρ.Α. 24%) 
 

 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΠΡΟ ΔΘΜΟ ΒΟΛΒΘ 

ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΤ ΜΕ: 

 

 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ:  …………………………….. 

ΕΔΑ:……………………………………….. 

ΟΔΟΣ: - ΑΙΘΜΟΣ - Τ.Κ.:……………………………… 

Α.Φ.Μ.:………………              ΔΟΥ:………………………………….. 

ΤΘΛΕΦΩΝΟ:…………………………………… 

FAX:…………………………… 

E-MAIL:…………………………………….. 

 

 

Υποβάλλω τθν παροφςα οικονομικι προςφορά και δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ 
επιφφλαξθ όλα αυτά και αναλαμβάνω τθν εκτζλεςθ των περιγραφόμενων υπθρεςιϊν ζναντι τθσ 
παρακάτω αμοιβισ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Πίνακασ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ (ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ) 

Α/Α Είδοσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Ρροςφερόμενο Ροςό   

(χωρίσ Φ.Ρ.Α. 24%) 

Ρροςφερόμενο Ροςό  

(με Φ.Ρ.Α. 24%) 

1 Ραρουςίαςθ και ανάλυςθ 
μεκοδολογίασ και εργαλείων 
εκπόνθςθσ ΣΒΑΚ 

  

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

  

3 Ανάπτυξθ κοινοφ οράματοσ, 
προτεραιοτιτων και ςτόχων 

  

4 Ρροςδιοριςμόσ και Αξιολόγθςθ 
Ρακζτου Μζτρων - Οριςτικό ΣΒΑΚ - 
Μεκοδολογία παρακολοφκθςθσ 
και αξιολόγθςθσ των Μζτρων 

  

 Σφνολο   

 Φ.Ρ.Α. 24%   

 Γενικό Σφνολο   

 

 

 

 

 

Πίνακασ 2: ΤΝΟΛΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 

ΣΕΛΙΚΘ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ ΣΙΜΘ Αριθμητικώσ Ολογράφωσ 

ΤΕΛΙΚΘ ΤΙΜΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 24%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 





 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ 

 «Παροχή υπηρεςιών ςυμβοφλου για την 
εκπόνηςη του χεδίου Βιώςιμησ Αςτικήσ 
Κινητικότητασ (ΒΑΚ) του Δήμου Βόλβησ» 

CPV: 73220000-0, 79415200-8 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ   
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.691,23€  

(ςυμπ. Φ.Ρ.Α. 24%) 
 
 

Αρικ. Μελζτθσ: 04 / 2020   
 

 

ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

Άρκρο 1ο Αντικείμενο Συγγραφισ 

Με τθν παροφςα Μελζτθ προβλζπεται θ ανάκεςθ υπθρεςιϊν για τθν «Παροχή υπηρεςιών ςυμβοφλου για 
την εκπόνηςη του χεδίου Βιώςιμησ Αςτικήσ Κινητικότητασ (ΒΑΚ) του Δήμου Βόλβησ». 

Άρκρο 2Ο Ιςχφουςεσ Διατάξεισ 

Θ ανάκεςθ τθσ εργαςίασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

 τισ διατάξεισ του άρκρου 22 του Ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40/ 04.03.2019 τεφχοσ Αϋ) 

 τισ διατάξεισ του Ν. 4555/2018 και ιδιαίτερα του άρκρου 203 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 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 Συμβουλίου 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, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) 
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι 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 Συνζδριο» 

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

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

  του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - 
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α') όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 





 

 του άρκρου 23 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθσ του Υπ. Οικονομίασ & 
Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ 
και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και 
αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

Επίςθσ λαμβάνονται  υπόψθ : 

 Τθν αρ. 2016-05835/11-11-2016 αίτθςθ χρθματοδότθςθσ του Διμου προσ το Ρράςινο Ταμείο  

 τισ υπ’ αρικμ. 114.9/2016 και 118.1.2017 αποφάςεισ του Ρράςινου Ταμείου 

 τθν υπ’ αρικμ. 20/08-02-2017 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου για τθν αποδοχι 
υλοποίθςθσ του ζργου(ΑΔΑ : 6ΡΔΗΩ9Ω-Σ3), 

 τθ ςφμβαςθ που υπογράφθκε με το Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων 

 τισ Οδθγίεσ Εκπόνθςθσ του ΣΒΑΚ όπωσ ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του 
ELTIShttp://www.eltis.org/sites/eltis/files/sump-guidelines_el_v2.pdf 

 τθν από 13 Νοεμβρίου 2017 ανακοίνωςθ του Ρράςινου Ταμείου περί ζναρξθσ των διαδικαςιϊν 
εκπόνθςθσ του ΣΒΑΚ κακϊσ και τισ υπόλοιπεσ ανακοινϊςεισ του Ρράςινου Ταμείου που αφοροφν 
το κζμα 

 τισ αποφάςεισ για τα Συλλογικά Πργανα του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016 . 

α) τθν αρ.402/2019 ( ΨΔΜΟΩ9Ω-ΒΞΡ) απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν Επιτροπι 
Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν και 
γενικϊν υπθρεςιϊν, 

 β) τθν με αρ.  13/2020 (ΩΘΗΑΩ9Ω-ΣΤΩ)απόφαςθ  Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν Επιτροπι  
Ραραλαβισ Υπθρεςιϊν 

 τθν από 19 Μαρτίου 2019 ανακοίνωςθ του Ρραςίνου Ταμείου για τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και 

τθν αναφορά ότι θ τελευταία δόςθ ορίηεται ςτο 30% τθσ ςυμβατικισ αξίασ 

 τθν από 24 Ιουλίου 2019 ανακοίνωςθ του Ρραςίνου Ταμείου για τα ΣΒΑΚ περί εφαρμογισ των 

όςων ορίηονται ςτο Ν. 4599/2019 και ςτο άρκρο 22 αυτοφ 

Άρκρο 3Ο Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

 Θ Ρροκιρυξθ. 

 Θ Διακιρυξθ. 

 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ). 

http://www.eltis.org/sites/eltis/files/sump-guidelines_el_v2.pdf




 

 Θ παροφςα μελζτθ (Τεχνικι Ζκκεςθ, Ρροχπολογιςμόσ, Συγγραφι Υποχρεϊςεων). 

Άρκρο 4Ο Χρόνοσ Εκτζλεςθσ τθσ Υπθρεςίασ 

Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ορίηεται ςε 14 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Άρκρο 5Ο Υποχρεϊςεισ Εντολοδόχου – Αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Υπθρεςία του Φορζα και άλλου αρμοδίου 
Φορζα ι Αρχισ, με τον τρόπο που κα του υποδείξει θ αρμόδια Διεφκυνςθ του Φορζα. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτο Φορζα αναφορζσ, πλθροφορίεσ και ςτοιχεία, ςχετικά με το 
αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει με τον κακ’ οιονδιποτε τρόπο λιξθσ ι λφςθσ τθσ Σφμβαςθσ ςτο 
Φορζα τα αποτελζςματα, πλθροφορίεσ, ςτοιχεία, κάκε ζγγραφο ι αρχείο ςχετικό με το αντικείμενο τθσ 
παροφςασ, που κα αποκτθκοφν ι κα αναπτυχκοφν με δαπάνεσ του Φορζα. Σε περίπτωςθ αρχείων ςε 
θλεκτρονικι μορφι, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνοδεφει τθν παράδοςι τουσ με ζγγραφθ τεκμθρίωςθ 
και οδθγίεσ για τθ διαχείριςθ τουσ. Πλα τα παραπάνω αποτελοφν ιδιοκτθςία του Φορζα, ο οποίοσ μπορεί 
να τα διαχειρίηεται και να τα εκμεταλλεφεται ελεφκερα. 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να κεωρεί κάκε πλθροφορία, που λαμβάνει, ωσ εμπιςτευτικι 
και να μθν τθν χρθςιμοποιεί ι αποκαλφπτει ςε άλλα πρόςωπα, χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ 
του Φορζα. 

Ο Φορζασ δεν φζρει καμία ευκφνθ για κάκε είδουσ βλάβθ ι ηθμία, που μπορεί να επζλκει ςτον εξοπλιςμό 
του Αναδόχου κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

Άρκρο 6Ο Υποχρεϊςεισ του Εντολζα – Φορζα 

Ο Φορζασ είναι υποχρεωμζνοσ για τθν παροχι όλων των μζςων και ςτοιχείων τα οποία κρίνονται 
απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ τθσ ανατικζμενθσ εργαςίασ – υπθρεςίασ. 

Άρκρο 7Ο Ανωτζρα Βία 

Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που 
ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να 
προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

Άρκρο 8Ο Ανακεϊρθςθ Τιμϊν 

Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά παραμζνουν ςτακερζσ 
και αμετάβλθτεσ. 

Άρκρο 9Ο Τρόποσ Πλθρωμισ 

Θ πλθρωμι 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ των τμθματικϊν παραδόςεων κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των 
νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 
του Ν.4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ που διενεργοφν το ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

Το παραδοτζο Α παραδίδεται εντόσ 2 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Το παραδοτζο Β παραδίδεται εντόσ 5 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Το παραδοτζο Γ παραδίδεται εντόσ 10 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Το παραδοτζο Δ παραδίδεται ςε 14 μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Άρκρο 10ο Φόροι, Τζλθ και Κρατιςεισ 

Ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ φόρουσ, 
δαςμοφσ και ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου, διμων και κοινοτιτων ι τρίτων ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία. 

Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Φορζα. 





 

Άρκρο 11ο Επίλυςθ Διαφορϊν 

Για τθν επίλυςθ των τυχόν διαφορϊν που κα προκφψουν μετά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 129 του Ν.4412/2016. 

Άρκρο 12ο Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν.4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

Άρκρο 13ο Εγγυιςεισ 

1) Εγγφθςθ ςυμμετοχισ δεν απαιτείται. 
2) Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Θ ςφμβαςθ 
υπογράφεται με κάκε φορζα ξεχωριςτά και γι’ αυτό θ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ  απευκφνεται  προσ 
τον φορζα αυτό. Στθν περίπτωςθ που θ αξία τθσ ςφμβαςθσ είναι ίςθ ι κατϊτερθ των 20.000,00 ευρϊ, 
δεν απαιτείται εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ (τρίτο εδ. τθσ παρ.1.β του άρκρου72 του Ν.4412/2016). 
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