
 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με την παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφεται η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικήςκαι τεχνικής 

υποστήριξης του Δήμου για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Η εν λόγω παροχή 

υπηρεσίας έχει ως στόχο την υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου για την καταγραφή της υφιστάμενης 

κατάστασης αστικής κινητικότητας εντός των ορίων του, τα προβλήματα που προκύπτουν και ακολούθως 

την πρόταση ενδεδειγμένων και αποτελεσματικών λύσεων που θα συμβάλουν στη Βιώσιμη Αστική 

Κινητικότητα και ανάπτυξη με αειφόρο και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, μέσω της εκπόνησης ενός 

ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο. Η δαπάνη για την εν λόγω 

σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 30.6117.0009 «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του 

σχεδίου Βιώσιμης αστικής κινητικότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου»σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. 

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) θα αποτελέσει μια νέα ολοκληρωμένη και 

μακροπρόθεσμη προσέγγιση σχεδιασμού της αστικής κινητικότητας, που θα επιτρέψει στις τοπικές αρχές να 

αναπτύξουν και να υλοποιήσουν στρατηγικές αστικής κινητικότητας στη βάση εμπεριστατωμένων 

αναλύσεων της υφιστάμενης κατάστασης. Θα υπάρξει μια σαφής θεώρηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη των 

αστικών περιοχών για τις οποίες σχεδιάζονται και η οποία  περιλαμβάνει τη μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης, του αριθμού ατυχημάτων, της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης, τη διαφύλαξη των κοινόχρηστων χώρων κ.ά. 

Το ΣΒΑΚ είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και εμπνέεται 

από τις αρχές του ενιαίου σχεδιασμού, της συμμετοχής και της αξιολόγησης ώστε να καλύψει τις ανάγκες 

κινητικότητας και μετακινήσεων των ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής 

στην πόλη και την περίμετρό της. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πράσινου Ταμείου, τα ΣΒΑΚ είναι αποτέλεσμα συστηματικής ανάλυσης 

και αποτύπωσης της παρούσας και μελλοντικής κατάστασης, σχεδιασμού και αξιολόγησης μέτρων που η 

ευρωπαϊκή και διεθνής πρακτική προτείνει ως βέλτιστα για κάθε περίπτωση, εφαρμογής νέων πολιτικών, 

εφαρμογής νέων μορφών συνεργασίας, ανάδειξης νέων πηγών χρηματοδότησης και σωστού και ακριβούς 

προγραμματισμού.   

Το ΣΒΑΚ έχει στόχο να δημιουργήσει ένα βιώσιμο σύστημα αστικών συγκοινωνιών και μετακινήσεων που: 

• εξασφαλίζουν προσβασιμότητα των θέσεων εργασίας και των υπηρεσιών σε όλους 

• βελτιώνουν την προστασία και την ασφάλεια των μετακινουμένων 

• μειώνουν την ρύπανση, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας 

• αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και την οικονομική αποδοτικότητα των μεταφορών ανθρώπων 

και εμπορευμάτων 

• ενισχύει την ελκυστικότητα και την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος. 

Τα παραδοτέα της επιστημονικής εργασίας έχουν ως εξής: 

Δραστηριότητα 1 :Αξιολόγηση του αντικτύπου των εθνικών/περιφερειακώνπλαισίων, στοιχεία 
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εναρμόνισης των τοπικών πολιτικών με τις αρχές τις βιώσιμης κινητικότητας, προσδιορισμός 

περιοχής παρέμβασης, πλάνο εμπλοκής ενδιαφερομένων φορέων, χρονοδιάγραμμα  

• Αξιολόγηση του αντικτύπου των εθνικών/περιφερειακών σχεδίων και στρατηγικών, καθώς και των 

αντίστοιχων τοπικών σε θέματα κινητικότητας στο Δήμο 

• Ανάλυση και Εναρμόνιση των τοπικών πολιτικών για την ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού 

εκπόνησης του ΣΒΑΚ  

• Προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης: προσδιορισμός των υπερτοπικών και τοπικών πόλων έλξης και 

αποτύπωση σε χάρτη, οριοθέτηση της περιοχής παρέμβασης και της δειγματοληπτικής περιοχής 

πραγματοποίησης των αυτοψιών και αποτύπωση σε χάρτη. 

• Αναγνώριση των ενδιαφερομένων φορέων και του ρόλους τους στην εκπόνηση και υλοποίηση του 

ΣΒΑΚ.  

• Στρατηγική Διαβούλευσης: Πλάνο Συμμετοχής ενδιαφερομένων φορέων και πολιτών στη διαδικασία 

εκπόνησης του ΣΒΑΚ, προσχέδιο συμφώνου συμμετοχής εμπλεκομένων φορέων, σύνταξη 

ερωτηματολογίων πολιτών και φορέων εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, ενδεικτικό πρόγραμμα ανοιχτών 

συναντήσεων στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων 

• Κατανομή και αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών πόρων και καθορισμός 

χρονοδιαγράμματος 

Δραστηριότητα2: Εργαστήριο Βελτίωσης Τεχνογνωσίας της ΟΕΔ  

Καθώς το αντικείμενο εκπόνησης του ΣΒΑΚ είναι καινοτόμο για την Ελλάδα αλλά και αποτελεί ένα 

δυναμικό σύστημα σε διεθνές επίπεδο που οφείλει να ενσωματώνει συνεχώς τις επιστημονικές και 

τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της κινητικότητας, το σεμιναριακό πρόγραμμα θα έχει ως σκοπό την 

εξοικείωση όλων των μελών της Ομάδας Έργου του Δήμου με τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη βιώσιμη 

κινητικότητα και τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την εφαρμογή της στο αστικό περιβάλλον, 

τημεθοδολογία εκπόνησης του ΣΒΑΚ, με τα εργαλεία εκπόνησης του σχεδίου καιμε τις μεθόδους 

παρακολούθησης και αξιολόγησης της υλοποίησης των μέτρων που αυτό προβλέπει.Η εκπαίδευση θα 

καλείται να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του προηγούμενου βήματος και να καλύψει τα παρακάτω πεδία: 

• Εξοικείωση με την έννοια της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, με τη μεθοδολογία του ΣΒΑΚ και τα 

εργαλεία εκπόνησης (εργαλεία διαχείρισης εμπλεκόμενων φορέων, εργαλεία διαμόρφωσης 

σεναρίων, εργαλεία ποιοτικής αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης (ενδεικτικά αναφέρονται 

ADVANCE, SWOTανάλυση πάνω σε χάρτη) 

• Καθοδήγηση στην κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της ΟΕΔ (μητρώο ομάδας έργου, 

πρωτόκολλο επικοινωνίας),  

• Καθοδήγηση για δέσμευση με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας (CIVITAS,CIVINET, κλπ.) 

• Καθοδήγηση στη διεξαγωγή της αυτο - αξιολόγησης (CH4LLENGE, κλπ.) 

 

 

Δραστηριότητα 3: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης  

• Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης (π.χ. σύνταξη 

χαρτών, χρήσεις γης, κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, δημογραφικά χαρακτηριστικά, κλπ.) 

• Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (προσδιορισμός και ανάλυση προβλημάτων και 

ευκαιριών) 

Ο ανάδοχος καλείται να περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης. 

 

Δραστηριότητα 4: Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων για τη διαχείριση της κινητικότητας στην πόλη 

• Ανάπτυξη και παρουσίασημηδενικού σεναρίου σε 5 και 10 χρόνια. 

• Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων για τη διαχείριση της κινητικότητας 

Ο ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει αναλυτικά τη μέθοδο και τα εργαλεία διατύπωσης των εναλλακτικών 

σεναρίων. 



Δραστηριότητα 5:Διαβουλεύσεις με Δίκτυο Φορέων και πολίτες 

Ο Ανάδοχος θα συμμετέχει σε τρεις διαβουλεύσεις με το Δίκτυο Φορέων. Ειδικότερα θα αναλάβει: 

- Τη διαμόρφωση σχεδίου πρόσκλησης και αποστολή στην ΟΕΔ 

- Σύνταξη Σχεδίου Δελτίου Τύπου και αποστολή στην ΟΕΔ 

- Καθοδήγηση της ΟΕΔγια τον τρόπο διεξαγωγής και υποστήριξη στη διεξαγωγή των διαβουλεύσεων 

(παρουσιολόγιο, υλικό για τα εργαστήρια κτλ.) 

- Ανάπτυξη παρουσιάσεων για τις διαβουλεύσεις 

- Δημιουργία ιστοσελίδας - πλατφόρμας αναφορικά με το ΣΒΑΚ, στην οποία αναρτάται κάθε σχετική 

πληροφορία, συμπεριλαμβανομένου του συμφώνου συμμετοχής, καθώς και απόψεις των πολιτών 

ή/και όλων των εμπλεκόμενων μερών 

Δραστηριότητα6: Ανάπτυξη οράματος και προσδιορισμός προτεραιοτήτων  

• Σύνθεση αποτελεσμάτων ανάλυσης υφιστάμενης κατάστασης και συμμετοχικών διαδικασιών 1ης 

διαβούλευσης  

Δραστηριότητα 7: Ανάπτυξη έξυπνων στόχων και προσδιορισμός των αποτελεσματικών δυνατών 

μέτρων 

• Διαμόρφωση επικρατέστερου σεναρίου στρατηγικής για την κινητικότητα 

• Ανάπτυξη «ΕΞΥΠΝΩΝ» στόχων 

• Επισκόπηση καλών πρακτικών  

• Προσδιορισμός προσχεδίου των αποτελεσματικών δυνατών μέτρωναστικής κινητικότητας. Η 

υποδραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει αναλυτικά: 

o Την κατάλληλη επιλογή κατηγοριών μέτρων που εξυπηρετούν το όραμα και συγκεκριμένα τις 

ιεραρχημένες προτεραιότητες και τους "έξυπνους" στόχους όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί. 

o Την εξειδίκευση των κατηγοριών μέτρων στην περιοχή παρέμβασης περιγράφοντας, ανάλογα το 

είδος του μέτρου και ποιοτικά χαρακτηριστικά  

• Ποιοτικός προσδιορισμός κόστους - ωφελειών των μέτρων 

Δραστηριότητα 8:Τελικό πακέτο μέτρων, μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των Μέτρων 

• Εξειδίκευση Σχεδίου Δράσης (αναλυτική περιγραφή πακέτων μέτρων, χωροθέτηση μέτρων, 

χρονικός ορίζοντας υλοποίησης, προσδιορισμός ενεργειών ωρίμανσης κτλ.). Για την εξειδίκευση του 

πακέτου μέτρων ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε στενή συνεργασία με την ομάδα έργου του Δήμου 

προκειμένου να καθοριστούν με σαφήνεια τα τελικά πακέτα μέτρων, οι ενέργειες ωρίμανσης και ο 

χρονοπροσδιορισμός 

• Κοστολόγηση Μέτρων και χρηματοδοτικά εργαλεία. . Για την κοστολόγηση των μέτρων ο Ανάδοχος 

θα πρέπει να είναι σε στενή συνεργασία με την ομάδα έργου του Δήμου προκειμένου να προβεί σε 

εκτιμήσεις του οικονομικού κόστους, νακαθοριστούν με σαφήνεια οι αρμοδιότητες (πχ ποια 

υπηρεσία είναι αρμόδια για την υλοποίηση του μέτρου) καθώς και οι πηγές χρηματοδότησης 

• Διαμόρφωση πακέτου μέτρων 

• Πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΣΒΑΚ 

• Διαμόρφωση τελικού κειμένου του ΣΒΑΚ. 
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Στυλίδου Μαρία 
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Πολιτικός Μηχανικός 
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