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ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 
Σχετ. : 1. Οι υπ.’αριθµ.114.6/2016 και 118.1/2017 αποφάσεις του ∆Σ του Πράσινου Ταµείου 

2. Η υπ’αριθµ.127.4.4/2017 απόφαση του ∆Σ του Πράσινου Ταµείου  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται σε συνέχεια των υπ’ αριθµ. Πρωτ. 114.6/2016 και 

118.1/2017 αποφάσεων ένταξης του ∆ήµου Θερµαϊκού στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του 

Πράσινου Ταµείου µε τίτλο: «ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και 

ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιµη Κινητικότητα» 

Ειδικότερα µέσω του συγκεκριµένου προγράµµατος χρηµατοδοτούνται συµβάσεις που 

αφορούν στη σύνταξη Σχεδίου  Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας. 

 

Η αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το ∆ήµο 

Θερµαϊκού, προέκυψε από την ανάγκη επίλυσης ενός µεγάλου αριθµού προβληµάτων άµεσα 

συνυφασµένων µε την κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών και της γενικότερης 

κυκλοφοριακής οργάνωσης της πόλης. 

Στα όρια του ∆ήµου εντοπίζεται µια σειρά θεµάτων που αφορούν στον τρόπο της χωρικής της 

ανάπτυξης, σε προβληµατικές µετακινήσεις προσώπων και αγαθών είτε µε τα πόδια ή µε 

µηχανοκίνητα µέσα, σε ασυνέχειες του υπάρχοντος οδικού δικτύου, σε έλλειψη συνεχούς 

πολεοδοµικού και κυκλοφοριακού σχεδιασµού, στη λήψη αποσπασµατικών µέτρων και 

ενεργειών από τους εκάστοτε αρµόδιους φορείς και τέλος στην έλλειψη χάραξης κοινής 

πολιτικής όσον αφορά στις αστικές µετακινήσεις. 
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Παράλληλα η γειτνίαση του µε την Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης και οι έντονες 

αλληλεξαρτήσεις µε αυτήν, η ραγδαία πληθυσµιακή και οικιστική της ανάπτυξη που οδηγούν 

στην προαστιοποίησή της, η πρόβλεψη για σύνδεση µε εναλλακτικά µέσα µεταφοράς 

(Θαλάσσια αστική συγκοινωνία), η έντονη τουριστική κίνηση ιδίως τους θερινούς µήνες, η 

ανάπτυξη β’ κατοικίας στην περιοχή, η ύπαρξη ενός ευρύ παραλιακού µετώπου και από την 

άλλη η ύπαρξη δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τοµέα έχουν δηµιουργήσει µια σειρά από 

µια κυκλοφοριακά ζητήµατα και πιέσεις όσον αφορά την κινητικότητα.  

Το Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) είναι ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο 

βασίζεται σε υφιστάµενες πρακτικές σχεδιασµού, λαµβάνοντας υπόψη αρχές όπως είναι η 

συµµετοχή των πολιτών στις διαδικασίες αποφάσεων, η ολιστική προσέγγιση στην άσκηση 

πολιτικής καθώς και η συνεχής αξιολόγηση των παρεµβάσεων. Βασικό κριτήριο για την 

εκπόνηση του σχεδίου είναι η ικανοποίηση των υφιστάµενων και των µελλοντικών αναγκών 

µετακίνησης προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα. 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
Ο ∆ήµος Θερµαϊκού δηµιουργήθηκε την 01-01-2011, µε το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-

2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» ύστερα από τη συνένωση των ∆ήµων Επανοµής, Μηχανιώνας και 

Θερµαϊκού. Ο πληθυσµός του ∆ήµου σύµφωνα µε την τελευταία επίσηµη απογραφή (2011) 

ανέρχεται σε 50264 κατοίκους σηµειώνοντας αλµατώδη αύξηση την τελευταία εικοσαετία 

(19492 κάτοικοι/ Απογραφή 1991 – 37126 κάτοικοι/ Απογραφή 2001) και η έκτασή του σε 

131,36 τ.χλµ.  

∆ιοικητικά ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης/ Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας. Εντάσσεται στην Ευρύτερη Περιοχή της Θεσσαλονίκης σε απόσταση µόλις 20 

χιλιοµέτρων από το κέντρο της. Έδρα του ∆ήµου είναι η Περαία µε πληθυσµό 18326 

κατοίκους (Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011). Χαρακτηριστικό γνώρισµα του ∆ήµου αποτελεί η 

ύπαρξη παραθαλάσσιας ζώνης, η οποία καθορίζει και την ταυτότητα όλης της ευρύτερης 

περιοχής. Η αλιεία κατέχει ακόµα σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία της περιοχής. Εδώ 

λειτουργεί εκτός από το λιµάνι, το αλιευτικό καταφύγιο στο Αγγελοχώρι και η ιχθυόσκαλα της 

Ν. Μηχανιώνας. Σηµαντικά γεωγραφικά στοιχεία αποτελούν ο υδροβιότοπος της Επανοµής 

και ο υδροβιότοπος του Αγγελοχωρίου, ενταγµένες στο πρόγραµµα «Natura 2000».  

 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των ΣΒΑΚ, η διαδικασία ανάπτυξης ενός ΣΒΑΚ, αποτελείται 

από 4 Φάσεις (Phases), 11 Βήµατα (Steps) και 32 ∆ραστηριότητες. Όλες αυτές οι διαδικασίες 

περιγράφονται σχηµατικά από τον γνωστό ως "Κύκλο των ΣΒΑΚ", όπως παρουσιάζεται στο 

παρακάτω σχήµα. 
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Στόχος της υπηρεσίας είναι η εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής 

Κινητικότητας για το ∆ήµο Θερµαϊκού, µέσω της υλοποίησης των παρακάτω δράσεων, τα 

οποία αποτελούν δράσεις του κύκλου ΣΒΑΚ: 

1. Προετοιµασία ανάλυσης υφιστάµενων προβληµάτων κινητικότητας και ευκαιριών 

ανάπτυξης ενός βιώσιµου συστήµατος µεταφορών, µέσω της καταγραφής των υφιστάµενων 

κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της εξεταζόµενης περιοχής. 

2. Ανάπτυξη ενός κοινού οράµατος για την κινητικότητα και ενεργή ενηµέρωση του ευρύ 

κοινού για αυτό. 

3. Καθορισµός προτεραιοτήτων για την κινητικότητα του ∆ήµου Θερµαϊκού και ανάπτυξη 

ειδικών (S.M.A.R.T.= Specific Measurable.Attainable Realistic Timely) στόχων για την 

παρακολούθηση της επίτευξης των σκοπών του ΣΒΑΚ. 

4. Ανάπτυξη σεναρίων διαχείρισης βιώσιµης κινητικότητας της εξεταζόµενης περιοχής. 

5. Προσδιορισµός (µέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση βέλτιστων πρακτικών) των µέτρων 

εκείνων που κρίνονται το δυνατόν αποτελεσµατικότερα για την ικανοποίηση των στόχων που 

τέθηκαν. 
6. Προετοιµασία σχεδίου δράσης και προϋπολογισµού των προτεινόµενων µέτρων 

Στάδιο Ι 

Κατά το πρώτο Στάδιο θα πραγµατοποιηθεί καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης 

κατάστασης σε ότι αφορά την κινητικότητα, αλλά και εντοπισµός των υπαρχόντων 

προβληµάτων και αναγκών. Θα αναπτυχθεί σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή ένα 

κοινό όραµα για την κινητικότητα στο ∆ήµο. Επιπλέον, θα διαµορφωθεί ένας αριθµός 

εναλλακτικών σχεδίων κυκλοφοριακής οργάνωσης και διαχείρισης της κινητικότητας για 

την περιοχή µελέτης, η αξιολόγηση των οποίων θα γίνει µέσω των ειδικών στόχων που 

έχουν τεθεί. Κατά τη διάρκεια του Σταδίου θα πραγµατοποιηθούν δύο διαβουλεύσεις τις 

οποίες θα οργανώσει ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή. Η πρώτη θα 

πραγµατοποιηθεί στην αρχή µε σκοπό την καταγραφή απόψεων φορέων και πολιτών για 

τον εντοπισµό υπαρχόντων προβληµάτων και την ανάπτυξη του κοινού οράµατος και η 
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δεύτερη θα πραγµατοποιηθεί στο τέλος του Σταδίου στην οποία θα παρουσιαστεί η 

προκαταρκτική πρόταση προκειµένου να ληφθεί υπόψη η γνώµη φορέων και πολιτών.   

 

Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης 
- Συλλογή και επισκόπηση υφιστάμενων στοιχείων και μελετών της περιοχής εξέτασης. (Η 

Αναθέτουσα αρχή θα διαθέσει στον Ανάδοχο όσα στοιχεία κριθούν απαραίτητα για την 

υλοποίηση του έργου) 

- Απογραφή οδικού δικτύου, χρήσεων γης, δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών 

στοιχείων της ΕΠ (λειτουργική ιεράρχηση, κυκλοφοριακή οργάνωση, επικαιροποίηση 

χρήσεων γης, συλλογή κοινωνικοοικονομικών και δημογραφικών δεδομένων κλπ) 

- Καταγραφή μετακινήσεων
1
 (μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων σε διατομές, μετρήσεις 

σύνθεσης κυκλοφορίας και στρεφουσών κινήσεων σε κόμβους) 

- Έρευνα ερωτηματολογίου 

- Απογραφή χαρακτηριστικών στάθμευσης 

- Καταγραφή του συστήματος μέσων μαζικής μεταφοράς 

- Καταγραφή δεδομένων για εναλλακτική μετακίνηση 

- Καταγραφή ατυχημάτων και προσδιορισμός μελανών σημείων 

Ανάπτυξη κοινού οράµατος για την κινητικότητα  
- Τι πραγματικά επιδιώκει να πετύχει η πόλη με την υλοποίηση του ΣΒΑΚ (σε συνεργασία με 

την Αναθέτουσα Αρχή). Θα αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη των εναλλακτικών σεναρίων. 

Ανάπτυξη ειδικών στόχων 
- Θα καθοριστούν (σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή), οι προτεραιότητες και οι 

μετρήσιμοι στόχοι (S.M.A.R.T.) που θα επιτρέψουν τόσο την αξιολόγηση των εναλλακτικών 

σεναρίων βιώσιμης κινητικότητας όσο και την εκτίμηση των επιπτώσεων των μέτρων που 

θα προταθούν.  

Ανάπτυξη και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων κυκλοφοριακής διαχείρισης  
- Ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων κυκλοφοριακής διαχείρισης 

- Αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων 

Στάδιο ΙΙ 

Κατά το δεύτερο Στάδιο θα πραγµατοποιηθεί λεπτοµερέστερη ανάλυση των 

προκαταρκτικών προτεινόµενων δράσεων, λαµβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσµατα 

της δεύτερης διαβούλευσης και θα διαµορφωθεί το οριστικό σχέδιο κυκλοφοριακής 

οργάνωσης. Θα προσδιοριστούν τα µέτρα εκείνα που θα επιτρέψουν την υλοποίηση του 

επιλεχθέντος σεναρίου και το Στάδιο θα ολοκληρωθεί µε την πρώτη έκδοση του ΣΒΑΚ 
- Διαμόρφωση οριστικού σχεδίου κυκλοφοριακής οργάνωσης 

- Προσδιορισμός αποτελεσματικών μέτρων 

- Χρήση συνεργειών και δημιουργία ολοκληρωμένων πακέτων μέτρων  

- Πρώτη έκδοση ΣΒΑΚ 

 

Στάδιο ΙΙΙ 

 

                                                
1  Τα σηµεία των µετρήσεων θηθούν σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή 
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Το τρίτο Στάδιο θα περιλαµβάνει την ετοιµασία του σχεδίου δράσης για την υλοποίηση 

των προτεινόµενων µέτρων καθώς και την ενδεικτική κοστολόγηση των προτεινόµενων 

µέτρων. Στο τέλος του Σταδίου θα υπάρξει ανοικτή εκδήλωση όπου θα παρουσιαστεί η 

τελική έκδοση του ΣΒΑΚ µε στόχο την τελική αποδοχή του από τους συµµετέχοντες 

φορείς και πολίτες. Προετοιµασία Σχεδίου ∆ράσης και ενδεικτικού προϋπολογισµού 

Οριστική έκδοση ΣΒΑΚ Οριζόντιες ∆ράσεις 
- Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου θα λαµβάνουν χώρα δράσεις ευαισθητοποίησης και 

ενηµέρωσης του κοινού µέσα στις οποίες περιλαµβάνεται και µια ανοιχτή εκδήλωση 
σε φορείς και πολίτες για την παρουσίαση- ενηµέρωση της τελικής έκδοσης του 
ΣΒΑΚ, καθώς και για τη διατύπωση συµφωνίας για την υλοποίηση του Σχεδίου.  

∆ιαβουλεύσεις  
- Για την υλοποίηση του έργου θα συσταθεί Ειδική Επιτροπή Έργου (ΕΕΕ), η οποία θα 

αποτελείται από εκπροσώπους φορέων της πόλης και του νοµού των οποίων οι 
οποίων οι αρµοδιότητες άπτονται ζητήµατα κινητικότητας. 

- Θα πραγµατοποιηθούν  επίσης ∆ιαβουλεύσεις στις οποίες θα µετέχουν η ΕΕΕ, 
πολίτες κλπ 

− 1η ∆ιαβούλευση: Παρουσίαση ευρηµάτων από την ανάλυση της υφιστάµενης 
κατάστασης και παρουσίαση – συζήτηση ανάπτυξης κοινού οράµατος, 
Καταγραφή απόψεων φορέων και πολιτών 

− 2η ∆ιαβούλευση: Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων (προκαταρκτική 
πρόταση) – Καταγραφή απόψεων φορέων και πολιτών  

Βάση ∆εδοµένων: ∆ηµιουργία γεωχωρικής και στατιστικής βάσης δεδοµένων . 
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ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 
Π1: Πρακτικά 1ης ∆ιαβούλευσης 
Π2: Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης 
Π3: Ανάπτυξη Κοινού οράµατος 
Π4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας 
Π5: Πρακτικά 2ης ∆ιαβούλευσης  
Π6: Πρώτη Έκδοση ΣΒΑΚ 
Π7: Σχέδιο ∆ράσης – Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
Π8: Οριστική έκδοση ΣΒΑΚ 
Π9: ∆ράσεις ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης κοινού 

 
3. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει  µε τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισµού» του 
άρθρου 117 του Ν.4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει, 
 Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης θα διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις 
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

− του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. 

− του ν. 4782/2021 (Α’36) “Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του 

ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών 

στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 

υποδοµές και την υγεία”  

− του άρθρου 14 του Ν.4784//2021(ΦΕΚ 40 
Α’/16-03-2021) 

− του ν. 4738/2020 (Α’207) «Ρύθµιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες 

διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο αυτού 267 «Αποκλεισµός οικονοµικών φορέων 

από διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης λόγω αθέτησης φορολογικών και 

ασφαλιστικών υποχρεώσεων- τροποποίηση του ν. 4412/2016» 

− του ν. 4314/2014 (Α' 265) 2 , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 

267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 

προγραµµατική περίοδο 2007 -2013», 

− του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

− του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων 

του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 1,   

− της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 

στις εµπορικές συναλλαγές»,  

                                                
2 Εφόσον πρόκειται για σύµβαση που συγχρηµατοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  
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− του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

− του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,3 

− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

− του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

− του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  

− του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

− του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και 

Πολιτιστικά Θέµατα”,  

− του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  

− του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

− της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 

− των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα 

συµβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που 

διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 

 

Πίνακας ανάλυσης προϋπολογισµού ανά Στάδιο: 
 

                                                                        

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕ

Α 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 

I 

-Καταγραφή και αξιολόγηση 
της υφιστάµενης κατάστασης 

-1η 
∆ιαβούλευση 

-Ανάπτυξη κοινού οράµατος 
για την κινητικότητα  

Π1,Π2,Π3,Π

4,Π5 
26.209,67  6.290,32  32.500,00  

                                                
3 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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-Ανάπτυξη ειδικών στόχων 

-Ανάπτυξη και αξιολόγηση 
εναλλακτικών σεναρίων 
κυκλοφοριακής διαχείρισης  

-2η 
∆ιαβούλευση 

II 

-∆ιαµόρφωση οριστικού 

σχεδίου κυκλοφοριακής 

οργάνωσης 

-Προσδιορισµός 

αποτελεσµατικών µέτρων 

-Χρήση συνεργειών και 

δηµιουργία ολοκληρωµένων 

πακέτων µέτρων  

-Πρώτη έκδοση ΣΒΑΚ 

Π6,Π7 15.725,81  3.774,19  19.500,00  

III 

-Προετοιµασία Σχεδίου 
∆ράσης και ενδεικτικού 
προϋπολογισµού  
-Οριστική έκδοση ΣΒΑΚ  

Π8,Π9 10.483,87  2.516,13  13.000,00  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

52.419,35  12.580,65  65.000,00  

 

 

 

  Περαία, 05 / 05 / 2021 

 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ-ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ∆.Τ.Υ. & 
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 

 
  
 
 

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ. 
ΠΕ/A' ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
 
 
 

        ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ  ΣΠ.  
ΠΕ/A΄ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                       
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