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Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΒΑΚ

Η ανάγκη για πιο βιώσιμες και ολοκληρωμένες διαδικασίες σχεδιασμού έχει αναγνωριστεί
ευρέως ως ένας τρόπος αντιμετώπισης της πολυπλοκότητας της αστικής κινητικότητας.

Αναδύονται  νέες  προσεγγίσεις  στον  σχεδιασμό  της  αστικής  κινητικότητας,  καθώς  οι
τοπικές αρχές επιδιώκουν να απομακρυνθούν από τις  αποκομμένες  προσεγγίσεις  του
παρελθόντος  και  να  αναπτύξουν  στρατηγικές  που  μπορούν  να  ενθαρρύνουν  μια
μετάβαση προς πιο καθαρά και πιο βιώσιμα μέσα μεταφοράς.

Η έννοια της Αστικής Κινητικότητας παρουσιάζει μια ιδέα ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας  (ΣΒΑΚ) που προέκυψε από την ευρεία ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των
ενδιαφερόμενων  φορέων  και  των  ειδικών  σχεδιασμού  σε  ολόκληρη  την  Ευρωπαϊκή
Ένωση.  Η  ιδέα  περιγράφει  τα  κύρια  χαρακτηριστικά  ενός  σύγχρονου  και  βιώσιμου
σχεδίου αστικής κινητικότητας και μεταφορών. Περιλαμβάνει τα παρακάτω κύρια στοιχεία:

1. Στόχοι και επιδιώξεις

Κύριος  στόχος  ενός  ΣΒΑΚ  είναι  η  βελτίωση  της  προσβασιμότητας  των  αστικών
περιοχών και η παροχή υψηλής ποιότητας και βιώσιμης κινητικότητας και μεταφοράς
προς, διαμέσου και εντός της αστικής περιοχής. Εστιάζει περισσότερο στις ανάγκες
της  "λειτουργικής  πόλης"  και  της  ενδοχώρας  της,  αντί  της  δημοτικής  διοικητικής
περιφέρειας.

2. Ένα μακροπρόθεσμο όραμα και ένα σαφές σχέδιο υλοποίησης

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com(2013)913-annex_el.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com(2013)913-annex_el.pdf


Ένα ΣΒΑΚ παρουσιάζει, ή συνδέεται με, μια υπάρχουσα, μακροπρόθεσμη στρατηγική
για  τη  μελλοντική  ανάπτυξη της  αστικής  περιοχής  και,  σε  αυτό το  πλαίσιο,  για  τη
μελλοντική ανάπτυξη της υποδομής και των υπηρεσιών μεταφορών και κινητικότητας.
Περιλαμβάνει,  επίσης,  ένα  σχέδιο  βραχυπρόθεσμης  υλοποίησης  της  στρατηγικής,
προσδιορίζοντας  τον  χρονικό  ορίζοντα  υλοποίησης,  κατανέμοντας  σαφώς
αρμοδιότητες  και  επισημαίνοντας  τους  απαιτούμενους  πόρους  και
χρηματοοικονομικούς πόρους.

3. Μια αξιολόγηση της τρέχουσας και της μελλοντικής απόδοσης

Το Σχέδιο θα πρέπει να βασίζεται σε μια προσεκτική αξιολόγηση της τρέχουσας και
της  μελλοντικής  απόδοσης  του  συστήματος  αστικών  μεταφορών,  εξετάζοντας  την
υφιστάμενη κατάσταση, διαμορφώνοντας ένα επίπεδο αναφοράς έναντι  του οποίου
μπορεί να μετρηθεί η μελλοντική πρόοδος και καθορίζοντας στόχους απόδοσης και
σχετικούς «έξυπνους» στόχους για την καθοδήγηση της υλοποίησης του σχεδίου.

4. Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλων των μορφών μεταφοράς

Ένα  ΣΒΑΚ  ευνοεί  την  ισορροπημένη  ανάπτυξη  όλων  των  σχετικών  μέσων
μετακίνησης,  ενθαρρύνοντας τη μετάβαση προς πιο βιώσιμους τρόπους μετακίνησης.
Το σχέδιο αποτυπώνει μια ολοκληρωμένη σειρά τεχνικών μέτρων, μέτρων υποδομής,
μέτρων πολιτικής και ήπιων μέτρων για τη βελτίωση της απόδοσης και της σχέσης
κόστους-αποτελεσματικότητας  ως  προς  τον  δεδηλωμένο  στόχο  και  τις  επιμέρους
επιδιώξεις. Συνήθως, αφορά στα εξής θέματα:

(α) Δημόσιες μεταφορές
(β) Βάδισμα και ποδηλασία
(γ) Διαλειτουργικότητα
(δ) Ασφάλεια αστικών οδών
(ε) Οδικές μεταφορές (ρέουσες και αδρανείς)
(στ) Αστική εφοδιαστική
(ζ) Διαχείριση κινητικότητας
(η) Ευφυή Συστήματα Μεταφορών.

5. Οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση

Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ΣΒΑΚ ακολουθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με
υψηλό επίπεδο συνεργασίας, συντονισμού και διαβούλευσης μεταξύ των διαφόρων
επιπέδων διακυβέρνησης και  των αρμόδιων αρχών.  Προκειμένου να διευκολύνεται
αυτό, θα πρέπει να έχουν θεσπιστεί οι κατάλληλες δομές και διαδικασίες.

6. Συμμετοχική προσέγγιση

Ένα ΣΒΑΚ ακολουθεί διαφανή και συμμετοχική προσέγγιση. Ο Δήμος θα πρέπει να
επιδιώκει τη συμμετοχή των σχετικών φορέων - πολιτών, καθώς και εκπροσώπων της
κοινωνίας των πολιτών και οικονομικών παραγόντων - στην ανάπτυξη και υλοποίηση
του  σχεδίου  από  την  έναρξή  του  και  καθ'  όλη  τη  διαδικασία,  προκειμένου  να
διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο αποδοχής και υποστήριξης.

7. Εκτίμηση των σημερινών και μελλοντικών επιδόσεων

Η  ανάπτυξη  ενός  ΣΒΑΚ  επικεντρώνεται  στην  επίτευξη  φιλόδοξων,  μετρήσιμων
στόχων, προερχόμενοι  από βραχυπρόθεσμες επιδιώξεις,  ευθυγραμμισμένες με ένα
όραμα  κινητικότητας  και  ενσωματωμένες  στη  γενικότερη  στρατηγική  βιώσιμης
ανάπτυξης.

8. Παρακολούθηση, αναθεώρηση, σύνταξη αναφορών

Η υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ θα πρέπει να παρακολουθείται στενά. Η πορεία προς τον
στόχο και τις επιμέρους επιδιώξεις του σχεδίου και η εκπλήρωση των στόχων του θα
πρέπει να αξιολογούνται τακτικά με βάση τους επιλεγμένους δείκτες. Θα πρέπει να
αναλαμβάνεται  η  κατάλληλη  δράση  προκειμένου  να  διασφαλίζεται  η  έγκαιρη



πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα και τις στατιστικές. Μια αναφορά παρακολούθησης
θα πρέπει να παρέχει τη βάση της εξέτασης της υλοποίησης.

9. Εξέταση του εξωτερικού κόστους για όλα τα μέσα μεταφοράς

Η ανάπτυξη του ΣΒΑΚ πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό κόστος και
τα οφέλη σε όλους τους τομείς, προκειμένου να ενημερώνει ορθά την επιλογή των
δράσεων.

10. Διασφάλιση ποιότητας

Οι τοπικές αρχές σχεδιασμού και εφαρμογής θα πρέπει να διαθέτουν μηχανισμούς
ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και να επικυρώνεται η συμμόρφωση του ΣΒΑΚ με
τις απαιτήσεις της ιδέας του ΣΒΑΚ.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΟΥ ΣΒΑΚ

Η κατάρτιση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αποτελεί σύνθε-
το εγχείρημα. Η εξειδικευμένη φύση των απαιτούμενων εργασιών όσο και η συ-
νεπαγόμενη απαίτηση για ομάδα μελέτης με εμπειρία σε εκπόνηση μελετών:
Ελεγχόμενης Στάθμευσης,  Οδικής Ασφάλειας,  Κυκλοφοριακής Μελέτης ή Με-
λέτης  Κυκλοφοριακών  Ρυθμίσεων,  Μελέτης  Δικτύου  Ποδηλατοδρόμων  κλπ
που να αποτελείται  από συγκοινωνιολόγο με περιβαλλοντικές γνώσεις,  επι-
στήμονα με εμπειρία στο συνδυασμένο Πολεοδομικό και Κυκλοφοριακό Σχε-
διασμό, επιστήμονα με εμπειρία σε εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών
Συστημάτων κλπ, δεν επιτρέπει στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παιανίας να
εκπονήσει με ίδια μέσα την Μελέτη.

Oι κατευθυντήριες γραμμές που θα αναπτυχθούν θα παρέχουν συγκεκριμένες προτάσεις
για τον τρόπο εφαρμογής της ιδέας του ΣΒΑΚ και την κατάρτιση μιας στρατηγικής αστικής
κινητικότητας η οποία βασίζεται σε ένα σαφές όραμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της αστικής
περιοχής.

Οι  κατευθυντήριες γραμμές που εφαρμόζονται  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πα-
ρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τα τεχνικά μέτρα που θα συμπεριληφθούν σε ένα ΣΒΑΚ.
Αντί αυτού, περιγράφουν τη διαδικασία ανάπτυξης και υλοποίησης ενός τέτοιου Σχεδίου.
Η εν λόγω διαδικασία περιλαμβάνει 11 κύρια βήματα με 32 σχετικές δραστηριότητες:

Βήμα 1: Καθορισμός των προοπτικών για ένα επιτυχημένο ΣΒΑΚ.

Βήμα 2: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης και του αντικειμένου του σχεδίου.

Βήμα 3: Ανάλυση της κατάστασης της κινητικότητας και ανάπτυξη σεναρίων.

Βήμα 4: Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος.

Βήμα 5: Ορισμός προτεραιοτήτων και μετρήσιμων στόχων.

Βήμα 6: Ανάπτυξη αποτελεσματικών πακέτων μέτρων.

Βήμα 7: Συμφωνία σε σαφείς αρμοδιότητες και κατανομή πόρων.

Βήμα 8: Δημιουργία συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης του σχεδίου.

Βήμα 9: Υιοθέτηση του ΣΒΑΚ.

Βήμα 10: Διασφάλιση κατάλληλης διαχείρισης και επικοινωνίας (κατά την υλοποίηση 
του σχεδίου).

Βήμα 11: Αποτίμηση άλλων εμπειριών.

http://www.eltis.org/el/mobility_plans/i-ennoia-toy-svak


Κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας επεξηγείται  στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής με παραδείγματα καλής πρακτικής, εργαλεία και παραπομπές για πε-
ραιτέρω πληροφορίες.

Οι  κατευθυντήριες  γραμμές  απευθύνονται  σε  τοπικές  αρχές,  επαγγελματίες  του  τομέα
αστικών μεταφορών και κινητικότητας, καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς που
εμπλέκονται στην κατάρτιση ενός ΣΒΑΚ.

Ο γενικός – συνολικός κύκλος σχεδιασμού του ΣΒΑΚ φαίνεται στο επόμενο 
διάγραμμα.

Προϋποθέσεις

Όραμα & Στρατηγική

Οργανισμός

Υλοποίηση

Παρακολούθηση

Η ΘΈΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΌΛΟΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ – ΝΟΜΟΎ

Ο Δήμος  Παιανίας  είναι  δήμος  της περιφέρειας  Αττικής  που  συστάθηκε  με  το
πρόγραμμα  Καλλικράτης.  Προέκυψε  από  τη  συνένωση  των  προυπάρχοντων  Δήμων
Παιανίας και Γλυκών Νερών και περιλαμβάνει τους οικισμούς Παιανία, Γλυκά Νερά και
Αργιθέα και καταταλαμβάνει  συνολική έκταση 47,14 τ.χλμ.  και  ο πληθυσμός του είναι
26.668 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Βρίσκεται περίπου, σε απόσταση



17  χιλιομέτρων  ανατολικά  των Αθηνών και  4  χιλιόμετρα  νοτιοδυτικά  της Παλλήνης.  Η
πόλη  των  42.762  στρεμμάτων  εκτείνεται  μέχρι  και  τις  εγκαταστάσεις  του Διεθνούς
Αεροδρομίου "Ελ. Βενιζέλος", ενώ εντός των διοικητικών της ορίων διέρχεται και η Αττική
Οδός. 

Τα  Γλυκά  Νερά  αποτελούν  σύγχρονο  και  αναπτυσσόμενο  προάστιο  των  Βόρειων
Μεσογείων  και  ταυτόχρονα  πέρασμα  προς  το  Λεκανοπέδιο  των  Αθηνών  και  την
Ανατολική Αττική μέσω των Λεωφόρων Λαυρίου, Σπάτων και Μαραθώνος, οι οποίες
αποτελούν   και  όρια  του  Δήμου.  Το 2004 με  την  εγκατάσταση  του Διεθνούς
Αεροδρομίου  "Ελ.  Βενιζέλος" στην  καρδιά  των  Μεσογείων  και  με  τα  έργα  που
επακολούθησαν απέκτησε καλή συγκοινωνιακή σύνδεση με τις γειτονικές περιοχές
και  την  Αθήνα.  Συγκεκριμένα  απέκτησε  πρόσβαση  στην Αττική  Οδό και  την
Περιφερειακή  Υμηττού,  στον Προαστιακό  Σιδηρόδρομο και  στο Αττικό  Μετρό μέσω
της στάσης "Παιανία-Κάντζα". 

ΧΩΡΟΘΈΤΗΣΗ - ΑΊΤΙΑ - ΣΤΌΧΟΙ

Το οδικό δίκτυο του Δήμου ιεραρχείται  σε πρωτεύουσες (Λ.Λαυρίου,  Αττική οδός,  και
Λεωφόρος  Σπάτων)  και  σε  δευτερεύουσες  αρτηρίες  (Λεωφ.  Μαρκόπουλου,
Παλαιοπαναγιάς, Αγ. Θωμά), συλλέκτριες και τοπικές οδούς. 
Τα  Γλυκά  Νερά,  λόγω  της  θέσης  τους,  στις  παρυφές  του  Υμηττού,  και  λόγω  των
συγκοινωνιακών  έργων  που  αναπτύχθηκαν  τα  τελευταία  χρόνια  (ανισόπεδος  κόμβος
εισόδου/εξόδου  στη  ΠΛΥ,  Αττική  Οδός,  σταθμού  προαστιακού  σιδηρόδρομου
περιμετρικά του Δήμου: Δουκίσσης Πλακεντίας, Παλλήνης και Κάντζας) εξελίχθηκαν σε
δημοφιλή  περιοχή  κατοικίας.  Γεγονός  που  οδήγησε  σε  οικονομική  ανάπτυξη  στην
περιοχή,  στην αύξηση των κατοίκων και του δείκτη ιδιοκτησίας των ΙΧ.  Ενώ το οδικό
δίκτυο των Γλυκών Νερών είναι ιεραρχημένο ικανοποιητικά, το αντίστοιχο της Παιανίας
υστερεί. 
Η έντονη αστικοποίηση έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στον Δήμο Παιανίας, και
ειδικότερα  στη  διαχείριση  των  μετακινήσεων  των  πεζών,  οι  οποίες  δεν
πραγματοποιούνται  με  ασφάλεια  και  ευκολία.  Η  απουσία  πεζοδρόμιων  ή  η  ύπαρξή
πεζοδρόμιων πολύ μικρού πλάτους, αλλά και η άναρχη και παράνομη στάθμευση παρά



την  οδό  εντείνουν  το  πρόβλημα  μετακίνησης  των  πεζών,  οι  οποίοι  αναγκάζονται  να
περπατούν στο οδόστρωμα.  Το φαινόμενο παρατηρείται  γενικά σε όλε τις  οδούς  του
τοπικού  οδικού  δικτύου,  όπου  το  πλάτος  των  πεζοδρομίων  είναι  μικρό  –  αν  όχι
ανύπαρκτο – και σε ορισμένες περιπτώσεις καταλαμβάνεται από σταθμευμένα οχήματα ή
άλλα εμπόδια. Η πεζή πρόσβαση στα σχολεία της περιοχής αποτελεί μείζον πρόβλημα
της περιοχής.
Η κυκλοφοριακή συμφόρηση εντείνεται κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες αιχμής
τις καθημερινές ημέρες λόγω των αυξημένων φόρτων από χρήστες εκτός Δήμου που
κατευθύνονται από και προς τη βιομηχανική περιοχή μέσω της Λεωφ. Μαρκόπουλου και
Λαυρίου.  Τέλος,  στην  ευρύτερη  περιοχή  των  Γλυκών  Νερών  υπάρχουν  σοβαρές
ελλείψεις στην κάθετη σήμανση καθώς και στις διαγραμμίσεις διαβάσεων πεζών.  Άρα, η
ανάγκη στρατηγικής για την συστηματοποίηση και στήριξη της μετάβασης στη βιώσιμη
κινητικότητα,  αναδεικνύοντας  την  ανθρωποκεντρική  διάσταση των  μετακινήσεων στον
αστικό χώρο του Δήμου Παιανίας αποτελεί άμεση ανάγκη. 
Τα κύρια χαρακτηριστικά της δομής του Δήμου είναι: 

 Έλλειψη δικτύων πεζών και ποδηλάτων που να συνδέουν τις περιοχές του Δήμου
και να προσφέρουν ικανοποιητικές συνθήκες κίνησης

 Μικρό ποσοστό δρόμων με χαρακτηριστικά οδών ήπιας κυκλοφορίας 

 Έλλειψη οριζόντιας και κάθετης σήμανσης

 Μεγάλα ποσοστά βαρέων οχημάτων και βιομηχανικής δραστηριότητας

 Έλλειψη οργανωμένων χώρων στάθμευσης

 Ανεπαρκής συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση με ΜΜΜ 

Ως συνέπεια των παραπάνω και σε εναρμόνιση με τις νέες ανάγκες της πόλης και τις
ευρωπαϊκές τάσεις, οι προτάσεις έργων θα πρέπει να έχουν τους εξής στόχους:

 Την ανάδειξη της σύγχρονης φυσιογνωμίας της πόλης και των στοιχείων της ιστορίας
της.

 Φιλικό και ανθρώπινο περιβάλλον, δίνοντας έμφαση στους πυλώνες της βιώσιμης κι-
νητικότητας που είναι η δημόσια συγκοινωνία, το περπάτημα και το ποδήλατο με σχε-
διασμό αντίστοιχων δικτύων υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες.

 Εφαρμογή μέτρων και παρεμβάσεων για την ενθάρρυνση της μετακίνησης με δημόσια
συγκοινωνία, ποδήλατο ή πεζή και αποθάρρυνση της χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου
για τις καθημερινές μετακινήσεις κυρίως μέσω της πολιτικής στάθμευσης. Ταυτόχρονα
αντιμετώπιση των προβλημάτων στάθμευσης στις κεντρικές περιοχές με στόχο η ανα-
ζήτηση θέσης στάθμευσης να γίνει λιγότερο χρονοβόρα.

 Στρατηγικός σχεδιασμός και προγραμματισμός των προτεινόμενων έργων και παρεμ-
βάσεων βιώσιμης κινητικότητας, με τρόπο ώστε να διασφαλιστεί μια ομαλή διαδικασία
υλοποίησής τους στα επόμενα χρόνια.

 Την αποκατάσταση της συνέχειας  σύνδεσης του οικιστικού ιστού της πόλης.

 Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με την βελτίωση των προσβάσεων.

 Την ανάδειξη των χώρων αναψυχής, μνημείων, αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης
σε συνδυασμό με την κίνηση των πολιτών και επισκεπτών.

Όλα  τα  στοιχεία  –  αποτελέσματα  του  ΣΒΑΚ θα  παραδοθούν  και  σε  ψηφιακή  μορφή,
συμβατά με τα συστήματα που ο Δήμος  Παιανίας ήδη διαθέτει. 



ΣΧΈΔΙΟ ΔΡΆΣΗΣ - ΣΤΌΧΟΙ ΣΧΕΔΊΟΥ ΔΡΆΣΗΣ

Στα  ζητήματα  των  μεταφορών  και  κυκλοφορίας  ο  Δήμος  Παιανίας  εμφανίζει  τις
χαρακτηριστικές  αδυναμίες  των  νέων  ελληνικών  πόλεων.  Ενδεικτικά  αναφέρονται  η
έλλειψη επαρκών θέσεων στάθμευσης των οχημάτων, ειδικά στα κεντρικά – εμπορικά
μέρη της  πόλης,  γεγονός  που επιτείνει  το  κυκλοφοριακό πρόβλημα,  η ελλιπής άμεση
σύνδεση  των  συνοικιακών  αρτηριών,  η  ελλιπής  εξυπηρέτηση  από  τα  Δημόσια  Μέσα
Μετακίνησης,  η έλλειψη επαρκών πεζοδρόμων και  ποδηλατοδρόμων.  Η κυκλοφοριακή
συμφόρηση  συνιστά  την  κύρια  αιτία  υποβάθμισης  του  αστικού  περιβάλλοντος  λόγω
πρόκλησης ατμοσφαιρικής, ηχητικής και αισθητικής ρύπανσης.

Οι διαρκείς στόχοι του Δήμου Παιανίας, για τη βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη, πρέπει να
είναι σύμφωνοι με τις αρχές που έχουν διακηρυχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή:

 Μείωση της χρήσης του Ι.Χ. αυτοκινήτου στην πόλη για τις καθημερινές μετακινή-
σεις. Λειτουργία ενός πλήρους, επαρκούς, ανταγωνιστικού προς το Ι.Χ., ελκυστι-
κού και προσιτού οικονομικά συστήματος δημόσιας συγκοινωνίας, φιλικής προς το
περιβάλλον.

 Δημιουργία υποδομών για ενθάρρυνση και εξυπηρέτηση των ευάλωτων χρηστών:
πεζοί, ποδηλάτες, παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες.

 Δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος μεταφορών για την εξυπηρέτηση της
αγοράς και της οικονομικής ζωής της πόλης.

 Εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την τήρηση και εφαρμογή των παραπάνω.

Η  πολιτική  στον  τομέα  των  μεταφορών  βασίζεται  στην  διάκριση  των  μετακινήσεων
ανάλογα με  το  μήκος  μετακίνησης και  συγκεκριμενοποιείται  με  τη θέσπιση ποσοτικών
στόχων, ώστε ο βαθμός βελτίωσης να καταστεί μετρήσιμος. 

Οι περιοχές στις οποίες θα εφαρμοστεί το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι το
σύνολο του Δήμου Παιανίας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΗΜΟΥ

Δυνατότητες μείωσης των οχηματοχιλιομέτρων με ΕΙΧ στις εσωτερικές μετακινή-
σεις. 

Ενδεικτικά,  για  την  τεκμηρίωση  των  δυνατοτήτων  ενός  δικτύου  ροής  πεζών  ή/και
ποδηλατών,  εξετάζεται  το  επίπεδο  εξυπηρέτησης  και  κάλυψης  του  κέντρου,  για
μετακινήσεις πεζή ή ποδήλατο ή με Δημόσια Συγκοινωνία.  

Μετακινήσεις πεζή. 

Ο πληθυσμός του Δήμου δεν  χρειάζεται να χρησιμοποιήσει ΕΙΧ για προσπέλαση στο
κέντρο, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης κατάλληλης υποδομής για μετακινήσεις πεζή –
που στην συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει. 

Δεν  ισχύει  όμως  το  ίδιο  σε  άλλες  περιοχές  συγκέντρωσης  τοπικών  χρήσεων  (π.χ.
σχολεία). Η βελτίωση της προσπελασιμότητας πεζή θα πρέπει να περιλάβει και περιοχές
τοπικών χρήσεων και να μην περιοριστεί στο κέντρο δεδομένου ότι η μη ικανοποιητική
κατάσταση πεζοδρομίων και το χαμηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας έχει σαν αποτέλεσμα
να  χρησιμοποιείται  το  ΕΙΧ  ακόμα  και  για  μετακινήσεις  μικρού  μήκους  (π.χ.  συνοδεία
παιδιών στα σχολεία). Στόχος θα πρέπει να είναι η δημιουργία τοπικών δικτύων κίνησης
πεζών που να συνδέουν τις τοπικές χρήσεις (σχολεία, τοπική αγορά). 

Μετακινήσεις με ποδήλατο 



Ένα  δίκτυο  ροής  ποδηλατών  θα  πρέπει  να  συνδέει  τις  κύριες  συγκεντρώσεις
υπερτοπικών χρήσεων με το κέντρο και τις σημαντικές συγκεντρώσεις τοπικών χρήσεων
με το κέντρο και να εξυπηρετεί τις καθημερινές μετακινήσεις.

Η δημιουργία των δικτύων κίνησης πεζών και ποδηλατών, αναπόφευκτα, συνεπάγεται την
αφαίρεση χώρου από το ΕΙΧ.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι  η κυκλοφοριακή ικανότητα του
δικτύου εξαρτάται κυρίως από την κυκλοφοριακή ικανότητα των κόμβων και λιγότερο από
το πλάτος των λωρίδων, θεωρείται ότι υπάρχουν ρεαλιστικές δυνατότητες ανάπτυξης των
δικτύων αυτών, με προσεκτική επιλογή των διαδρομών μέσω μιας ειδικής κυκλοφοριακής
θεώρησης ως απόρροια του ΣΒΑΚ.

Μετακινήσεις με Δημόσια Συγκοινωνία 

Ενδεικτικά,  αύξηση της  δυνατότητας  της  δημόσιας συγκοινωνίας να έλκει  μετακινήσεις
που  σήμερα  γίνονται  με  ΕΙΧ.  Η  αναδιάρθρωση  του  δικτύου  των  Μέσων  Μαζικής
Μεταφοράς αποτελεί  επίσης  κύριο στόχο της  πολιτικής  βιώσιμης  κινητικότητας  και  θα
διαμορφωθούν προτάσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας θα αφορά το σύνολο του Δήμου Παιανίας.

Βασικό αντικείμενο της Μελέτης είναι η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη
διαχείριση  και  το  σχεδιασμό  μέτρων  και  παρεμβάσεων  βιώσιμης  κινητικότητας,  με
χρονικό ορίζοντα 10 ετών. Το σχέδιο αυτό θα περιέχει στρατηγικό χαρακτήρα, αλλά θα
περιλαμβάνει και ένα σχέδιο δράσης.

Ο  σχεδιασμός  Βιώσιμης  Κινητικότητας  θα  αναφέρεται  σε  όλες  τις  συνιστώσες
(υποσυστήματα) του αστικού συστήματος μεταφορών, με βασικούς άξονες:

 Διαχείριση κυκλοφορίας (οδική ασφάλεια, μέσα μαζικής μεταφοράς, έξυπνη κυκλοφο-
ρία).

 Ήπιες μορφές μετακίνησης (υποδομές για ήπιες μορφές μετακινήσεων, ρυθμίσεις για
ήπιες μεταφορές μετακινήσεων).

 Τεχνολογίες και μέτρα για το περιβάλλον (ελεγχόμενη στάθμευση, νέες τεχνολογίες,
κ.λπ.)

Η διαδικασία κατάστρωσης του συνολικού Σχεδίου αρθρώνεται στα ακόλουθα 2 βασικά
βήματα:  (α)  αξιολόγηση  της  υφιστάμενης  κατάστασης,  επισήμανση  των  σχετικών
προβλημάτων  και  αναγκών  και  (β)  διατύπωση  στρατηγικών  προτάσεων  για  την
αντιμετώπισή  τους  με  γνώμονα  την  διασφάλιση  βιώσιμης  κινητικότητας  σε  κατοίκους,
εργαζόμενους, επισκέπτες της πόλης, παιδιά και ατόμων με αναπηρία 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα
βήματα:



1. Καθορισμός των δυνατοτήτων για ένα επιτυχημένο σχέδιο.

Περιλαμβάνονται η δέσμευση στις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας,  ο καθορισμός
χρονοδιαγράμματος και η αναζήτηση των εμπλεκόμενων φορέων. 

2. Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης και του πεδίου εφαρμογής του Σχεδίου. 

Περιλαμβάνονται  ο  γεωγραφικός  προσδιορισμός  του  σχεδίου,  ο  συντονισμός  των
πολιτικών και η ολοκληρωμένη προσέγγιση του σχεδίου, ο σχεδιασμός και η ενεργή
συμμετοχή των πολιτών και εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και η συμφωνία σχετικά με
το πρόγραμμα εργασιών και διαχείρισης.

3. Αξιολόγηση της κατάστασης κινητικότητας και ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων. 

Περιλαμβάνονται τα στάδια αφενός της ανάλυσης των προβλημάτων και ευκαιριών και
αφετέρου της ανάπτυξης σεναρίων στρατηγικής ως προς την αντιμετώπισή τους. 

4. Ανάπτυξη κοινού οράματος.

Περιλαμβάνονται η ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για την αστική κινητικότητα και η
ανάπτυξη μετρήσιμων και ρεαλιστικών στόχων.

5. Σχεδιασμός αποτελεσματικού πλαισίου μέτρων.

Περιλαμβάνονται  ο  προσδιορισμός  των  αποτελεσματικότερων  μέτρων,  μεταφοράς
εμπειρίας, η επιλογή μέτρων με την καλύτερη σχέση τιμής - απόδοσης, καθώς και η
χρήση συνεργειών και η δημιουργία ολοκληρωμένων πακέτων μέτρων.  

6. Συμφωνία για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων και καταμερισμό στόχων

Περιλαμβάνονται η ανάλυση αρμοδιοτήτων και πόρων καθώς και η προετοιμασία ενός
σχεδίου δράσης και προϋπολογισμού.

7. Ανάπτυξη μεθοδολογίας παρακολούθησης και αξιολόγησης του Σχεδίου με τη χρήση
δεικτών.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  θα  διαθέσει  στον  Ανάδοχο  όσα  από  τα  απαραίτητα
χαρτογραφικά  υπόβαθρα  είναι  διαθέσιμα  σε  ηλεκτρονική  ή  έντυπη  μορφή.  Θα
παραδοθούν,  στοιχεία  σε AutoCAD και  στοιχεία  σε έντυπη μορφή που τηρούνται  στο
Δήμο. Ακόμη,  θα παραδώσει στον Ανάδοχο τις σχετικές μελέτες (κυκλοφοριακές, ΓΠΣ,
αναπλάσεις, κ.λπ.) που έχουν εκπονηθεί στο παρελθόν και διαθέτει. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συγκεντρώσει και αποδελτιώσει με δικά του μέσα τα στοιχεία
που απαιτούνται για την άρτια εκπόνηση του ΣΒΑΚ και αφορούν τους οικισμούς Παιανία,
Γλυκά Νερά και Αργιθέα. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 Στοιχεία σχετικά με την ποιότητα και τη στάθμη εξυπηρέτησης της οδικής υποδομής.

 Στοιχεία σχετικά με την ποιότητα και την στάθμη εξυπηρέτησης του συστήματος δημο-
σίων συγκοινωνιών. 

 Περιοχές με προβλήματα στάθμευσης.

 Στοιχεία σχετικά με την οδική ασφάλεια. 

 Συναφείς μελέτες,  έργα και παρεμβάσεις που προγραμματίζονται  στην περιοχή εμ-
βέλειας του ΣΒΑΚ ή στις γειτονικές περιοχές και την επηρεάζουν.

  Συναφείς  μελέτες  που  έγιναν  κατά  το  παρελθόν  (Γ.Π.Σ.,  Συγκοινωνιακές  μελέτες,
κ.λπ.) και στατιστικά δεδομένα από διάφορες πηγές (ΕΛΣΤΑΤ, Δήμος κ.α.).



ΔΟΜΉ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ

ΦΑΣΕΙΣ

Η  Μελέτη  θα  εκπονηθεί  σε  δύο  διακριτές  φάσεις  οι  οποίες,  με  τη  σειρά  τους,  θα
διακρίνονται σε επιμέρους δραστηριότητες:

Α’ ΦΑΣΗ

Ι. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΩΝ

Η πρώτη δραστηριότητα αφορά στη συλλογή, αποδελτίωση, ταξινόμηση και οργάνωση σε
κατάλληλη βάση δεδομένων όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την εκπόνηση της
παρούσας Σύμβασης. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία και δεδομένα θα αφορούν τα ακόλουθα.

 Θα δοθούν από την Υπηρεσία οι υπάρχουσες μελέτες και το ΓΠΣ της πόλης.

 Θα συλλεχθούν στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση ως προς την λειτουργία της
πόλης σε σχέση με τις μετακινήσεις (εντοπισμός χαρακτηριστικών ζωνών της πόλης
όπως λ.χ. ζώνη κεντρικών δραστηριοτήτων, ζώνες αναψυχής - ελεύθερου χρόνου,
πολιτισμού και ψυχαγωγίας, γειτονιές κατοικίας, κ.ο.κ.).

 Εκτίμηση συγκοινωνιακών παραμέτρων και κυκλοφοριακών στοιχείων.
 Αξιολόγηση σημαντικών χρήσεων γης και θέσεων που αποτελούν σημαντικούς 

πόλους έλξης μετακινήσεων (υπηρεσίες με υψηλή επισκεψιμότητα πολιτών, δη-
μόσιες υπηρεσίες, σημεία γενικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, στοιχεία που συν-
θέτουν ή επηρεάζουν τον χωρικό χαρακτήρα της περιοχής και που οδηγούν σε συ-
γκεντρώσεις – πυκνώσεις πληθυσμού και δυσχέρειες – στενώσεις στην πολεοδομι-
κή – κυκλοφοριακή λειτουργία, κ.λπ.).

 Συλλογή των σημαντικότερων πολεοδομικών και χωροταξικών χαρακτηριστικών του
Δήμου στο σύνολό του, με έμφαση σε αυτά που επηρεάζουν τον κυκλοφοριακό χα-
ρακτήρα του.

 Ο Ανάδοχος θα αξιοποιήσει/επεξεργαστεί τα διαθέσιμα στοιχεία που θα του διατε-
θούν από το Δήμο και θα τα συμπληρώσει όπου κρίνει απαραίτητο.

 Θα ερευνηθούν ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία του τρόπου μετακίνησης των πολι-
τών μέσω ερωτηματολογίων που θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο.

 Εξεύρεση περιοχών με προβλήματα στάθμευσης

 Για τις λεωφορειακές γραμμές οι οποίες εξυπηρετούν τις μετακινήσεις εντός του Δή-
μου Παιανίας, θα συλλεγούν οι γραμμές, οι συχνότητες, οι στάσεις, το είδος και η
χωρητικότητα των οχημάτων, κ.λπ. από τους αρμόδιους φορείς συγκοινωνιακού έρ-
γου

 Θα εντοπιστούν και θα καταγραφούν οι θέσεις με σημαντικές ροές πεζών και θα συ-
σχετιστούν με υφιστάμενες και επικείμενες υποδομές δικτύων πεζοδρόμων.

 Καταγραφή ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο της περιοχής του Έργου.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με
όλα τα χαρακτηριστικά του αστικού συστήματος μεταφορών. 

Συγκεκριμένα η αξιολόγηση θα αφορά τα ακόλουθα.

 Αξιολόγηση του υφιστάμενου συγκοινωνιακού συστήματος σε σχέση με τις χρήσεις
γης και τις μετακινήσεις.



 Θα αξιολογηθεί η γεωγραφική κάλυψη της πόλης από τα Δημόσια Μέσα. Επίσης, θα
αξιολογηθεί η ευκολία προσβασιμότητας των οχημάτων και προσπέλασης των 
στάσεων από άτομα με προβλήματα κινητικότητας (ηλικιωμένοι) και ΑΜΕΑ.

 Θα αξιολογηθεί το δίκτυο πεζοδρόμων & ποδηλατοδρόμων (επάρκεια υφιστάμενων
δικτύων).

 Θα αξιολογηθεί το επίπεδο προσπελασιμότητας με όλα τα μέσα μετακίνησης στις
κύριες χρήσεις γης, κύριες ζώνες δραστηριότητας της πόλης και θα εντοπιστούν τα
προβλήματα που σχετίζονται με όλους τους τομείς που προαναφέρονται.

 Θα αξιολογηθεί το σύστημα μεταφορών όσον αφορά την οδική ασφάλεια.

Τέλος, θα διαμορφωθούν οι Στόχοι της  Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Παιανίας.

ΙΙ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΒΑΚ

Η επόμενη δραστηριότητα της Α’ Φάσης αναφέρεται στην υποβολή προτάσεων που θα
συνιστούν ένα Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Το Στρατηγικό ΣΒΑΚ
θα στοχεύει  σε  αντιστροφή των υφιστάμενων συνθηκών υποβάθμισης  του  οδικού και
γενικότερα  δημόσιου  χώρου,  βασιζόμενη  στις  αρχές  της  βιώσιμης  κινητικότητας.
Συγκεκριμένα  το  Στρατηγικό  ΣΒΑΚ θα  περιλαμβάνει  τα  ακόλουθα  θέματα  σε  επίπεδο
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Στόχων:

1. Προσδιορισμός μετρήσιμων στόχων.

2. Διαχείριση οδικής κυκλοφορίας.

3. Διαχείριση στάθμευσης.

4. Ανάπτυξη δικτύων Πεζών, Ποδηλάτων.

5. Ανάπτυξη Δημοσίων Συγκοινωνιών.

6. Προτάσεις για βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος με στοχευμένες παρεμ-
βάσεις.

7. Πιθανές προτάσεις για αλλαγή υλικών που θα επιφέρουν ελάφρυνση της ηχορύ-
πανσης, φωτορύπανσης και κλιματολογικές βελτιώσεις.

Οι παρεμβάσεις που θα προταθούν θα πρέπει να αιτιολογούνται από τους Στόχους που
έχουν προσδιορισθεί  και με γνώμονα τη συνεισφορά της κάθε μίας στην αντιμετώπιση
των προβλημάτων που θα έχουν εντοπιστεί  από την  ανάλυση και  στην  επίτευξη  των
περιβαλλοντικών και άλλων στόχων του ΣΒΑΚ. Κάθε παρέμβαση θα διατυπωθεί σε αδρές
γραμμές, αλλά με τρόπο ώστε να προκύπτει το αντικείμενό της για περαιτέρω εξειδίκευση
μέσω εκπόνησης κατάλληλων μελετών.  Η περιγραφή κάθε παρέμβασης θα πρέπει  να
γίνει με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση των επιπτώσεών της σε προκαταρκτικό
επίπεδο με αναφορά στους δείκτες αξιολόγησης. Οι παρεμβάσεις θα λάβουν υπόψη τους
τα  υπό  εκτέλεση  και  προγραμματισμένα  έργα  υποδομής  της  περιοχής.  Επίσης  θα
παρουσιαστούν συνολικά συμπεράσματα των προτεινόμενων παρεμβάσεων σε βραχύ,
μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

ΕΝΕΡΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Στην αρχή ενασχόλησής του,  ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει  και  θα οργανώσει  μία  πρώτη
εκδήλωση ενημέρωσης κοινού (open day), όπου θα ενημερώσει τους πολίτες του Δήμου
Παιανίας σχετικά με την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και το
πόσο σημαντικό ρόλο παίζει τόσο στην ανάπτυξη της πόλης και των γύρω περιοχών όσο



και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Ο χρόνος και ο τόπος που θα
πραγματοποιηθεί η εκδήλωση θα καθοριστεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Μετά  τη  διαμόρφωση  του  κοινού  οράματος  και  της  προκαταρκτικής  πρότασης,  ο
Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώσει εκ νέου τους πολίτες, ώστε αυτοί να κατανοήσουν
πλήρως τους  στόχους  που  αυτό  εξυπηρετεί  .  Η  συμμετοχή  και  η  επέμβαση τους  σε
περίπτωση που δε συμφωνούν με τις προτάσεις του ΣΒΑΚ κρίνεται απαραίτητη. Για τον
λόγο  αυτό  οι  πολίτες  θα  πρέπει  να  έχουν  την  ευκαιρία  να  συμμετέχουν  σε  ανοικτές
εκδηλώσεις όπου θα μπορούν να συζητήσουν διάφορα θέματα του ΣΒΑΚ με πολιτικούς
εκπροσώπους και τεχνοκράτες. Σε αυτή τη φάση ο Ανάδοχος θα αναλάβει να προωθήσει
την προκαταρκτική πρόταση μέσα από Δελτία Τύπου και αναφορές στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης.

Λόγω της πανδημίας covid-19 και ανάλογα με την εξέλιξή της και τους περιορισμούς που
επιβάλλονται για υγειονομικούς λόγους, τα παραπάνω ενδέχεται να πραγματοποιηθούν
με ηλεκτρονικούς τρόπους μόνο.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1:    ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ο  Ανάδοχος  θα  παρουσιάσει  την  αξιολόγηση  της  υφιστάμενης  κατάστασης  και  τις
προκαταρκτικές προτάσεις της πρώτης Φάσης που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία και θα
παρουσιαστούν προς διαβούλευση σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των
Φορέων της Πόλης. Θα κληθούν να συμμετάσχουν κοινωνικοί και επιστημονικοί φορείς
(π.χ. ΟΑΣΑ,  Εμπορικός Σύλλογος, Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, κ.α.) με στόχο την
επίτευξη της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης στα ζητήματα που προκύπτουν και ως προς
τις προτεινόμενες στρατηγικές. Ο κάθε φορέας θα έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει την
άποψή του για τα προτεινόμενα μέτρα ή και να προτείνει εναλλακτικά. Με δεδομένη τη
σημασία  της  διαδικασίας  διαβούλευσης,  προβλέπεται  χρόνος  2  μηνών  στο
χρονοδιάγραμμα για την έγκριση του παραδοτέου της Α’ Φάσης. Σε σχέση με τη φυσική
παρουσία  των  εμπλεκομένων,  θα  τηρούνται  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  προστασίας
σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Β’ ΦΑΣΗ

Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Θα  περιγραφούν  οι  παρεμβάσεις  που  διατυπώθηκαν  σε  προκαταρκτικό  στάδιο  στην
προηγούμενη  Φάση  αφού  συνεκτιμηθούν  τα  πορίσματα  της  διαβούλευσης  που  θα
οριστικοποιούν  τις  παρεμβάσεις,  τη  φύση και  τα  χαρακτηριστικά  τους.  Το Στρατηγικό
ΣΒΑΚ θα συνοδεύεται από επαρκή και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση και θα περιλαμβάνει:

• Ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης και της διαμόρφωσης
της οριστικής πρότασης.

• Περιγραφή της τελικής πρότασης, με παρουσίαση που αφορά σε προτεινόμενες υπο-
δομές, μέτρα και πολιτικές.

Θα οριστικοποιηθεί το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας



ΙΙ. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος έπειτα από συνάντηση με την Αναθέτουσα Αρχή και τους εμπλεκόμενους
φορείς  θα συντάξει  Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνει  περιγραφή της επιλεγμένης
πρότασης  και  τεχνικού  και  οικονομικού  προγραμματισμού  σύμφωνα  με  τα  όσα
συμφωνηθούν κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Πέραν αυτών, η Έκθεση θα περιλαμβάνει την αναμενόμενη συμβολή των υποδομών και
μέτρων στην  επίτευξη  των  ειδικών  στόχων,  τις  πιθανές  πηγές  χρηματοδότησης,  τους
πιθανούς  κινδύνους  καθώς  και  το  προτεινόμενο  χρονοδιάγραμμα  ανάθεσης  των
αντίστοιχων μελετών, χρόνου σχεδιασμού και εφαρμογής κάθε μέτρου. 

Θα συντεθεί το σύνολο των παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο ΣΒΑΚ σε ένα ενιαίο
επιχειρησιακό Σχέδιο με συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης. Η ένταξη
μιας παρέμβασης στο σχέδιο θα γίνει αφού προηγούμενα έχει γίνει γενική εκτίμηση των
επιπτώσεών  της.  Τέλος  θα  επιχειρηθεί  η  εκτίμηση  των  επιπτώσεων  του  συνολικού
Σχεδίου με αναφορά στους δείκτες, έτσι θα διαμορφωθεί Σχέδιο Δράσης.

ΕΝΕΡΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ο  Ανάδοχος  θα  οργανώσει  διαβούλευση,  όπου  και  παρουσιάσει  σε  power  point  τα
αποτελέσματα του συνόλου της Σύμβασης (τελικές προτάσεις, σχέδιο δράσης, κτλ.).  Ο
σκοπός της τελευταίας διαβούλευσης είναι να παρουσιαστεί λεπτομερώς η πρώτη έκδοση
του ΣΒΑΚ και το σχέδιο δράσης αυτού. Η εν λόγω διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί είτε
με  φυσική  παρουσία  είτε  διαδικτιακά.  Σε  σχέση  με  τη  φυσική  παρουσία  των
εμπλεκομένων,  θα  τηρούνται  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  προστασίας  σύμφωνα  με  τις
εκάστοτε οδηγίες του ΕΟΔΥ.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2:   ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Τεχνική Έκθεση με όλα τα στοιχεία της πορείας της Σύμβασης
και τα αποτελέσματα αυτής. Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το σύνολο του
Δήμου  θα  περιγράφεται  καθώς  και  τα  επόμενα  βήματα  που  η  Αναθέτουσα  Αρχή  θα
πρέπει  να  ακολουθήσει.  Οι  ποσοτικοποιημένοι  δείκτες  θα  περιγράφονται  ως προς  το
στόχο αλλά και τη διαδικασία επίτευξής τους. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στον Δήμο Παιανίας πίνακα
προγραμματισμού εργασιών, ο οποίος θα περιλαμβάνει την οργάνωση και τον χρονικό
προγραμματισμό των εργασιών του συνόλου της σύμβασης.

Το είδος,  οι  κλίμακες και το περιεχόμενο των παρουσιάσεων του ΣΒΑΚ θα πρέπει  να
απορρέουν από την ανάγκη διευκόλυνσης μιας ολοκληρωμένης επικοινωνίας τόσο με την
Αναθέτουσα Αρχή όσο και με τους συμμετέχοντες στις διαδικασίες διαβούλευσης φορείς.
Κατά συνέπεια, θα καθοριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή σε συνάρτηση με την πρόοδο
της  σύμβασης και  τις  ανάγκες  που θα προκύπτουν από την  εξέλιξη  των διαδικασιών
διαβούλευσης με τους φορείς της πόλης.

Όλα τα αποτελέσματα θα υποβληθούν σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή. Ο Ανάδοχος θα
πρέπει  να  παραδίδει  στην  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία  το  σύνολο  του  υλικού  που  θα
παράγεται στη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης τόσο σε φυσική όσο και σε ηλεκτρονική



μορφή. Θα παραδοθούν επιπλέον όλα τα πρωτογενή στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στην
πρώτη  φάση.  Όλα  τα  παραπάνω πρωτογενή  θα  δοθούν  μηχανογραφημένα  σε  βάση
δεδομένων,  ενδεικτικού  τύπου  Access  ή  Excel  ή  ισοδύναμου  συμβατού  με  τα
πληροφοριακά συστήματα του Δήμου Παιανίας.

Επιπλέον  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παραδώσει  τα  Παραδοτέα  κατά  το  στάδιο
εκτέλεσης της σύμβασης σε τρία (3) αντίγραφα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ο  καθαρός  χρόνος  εκπόνησης  της  μελέτης  θα  είναι  συνολικά  5  μήνες  (μη
συμπεριλαμβανομένου των χρονικών διαστημάτων που θα μεσολαβήσουν για τις σχετικές
εγκρίσεις). Η σύμβαση θα εκτελεστεί σε δύο διακριτές φάσεις:

Α’ Φάση:  Διάρκεια τρεις (3) μήνες (μη συμπεριλαμβανομένου του διαστήματος που θα
μεσολαβήσει για τις εγκρίσεις της)

Β’ Φάση:  Διάρκεια δύο (2) μήνες (μη συμπεριλαμβανομένου του διαστήματος που θα
μεσολαβήσει για τις εγκρίσεις της)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Φάσεις εκτέλεσης της σύμβασης
ΜΗΝΕΣ

1 2 3 Εγκρίσεις 1 2 Εγκρίσεις
Α' Φάση        
Εγκρίσεις Α' Φάσης        
Β' Φάση        
Εγκρίσεις Β' Φάσης - Παραλαβή        

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

Στον κανονισμό  προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών  και  παροχής τεχνικών και  λοιπών
συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  (Υ.Α.  ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/ΦΕΚ  Β,  2519,  20-07-
2017)  δεν περιλαμβάνεται  ο υπολογισμός αμοιβής για  το συνολικό αντικείμενο της εν
λόγω Μελέτης. Εντούτοις, η προεκτίμηση αμοιβής (λ) μπορεί να γίνει με βάση τις γενικές
διατάξεις του ίδιου Κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 υπολογίζοντας το χρόνο
απασχόλησης  (εργασίες  γραφείου  και  εργασίες  υπαίθρου)  ανά  ημέρα  ή  ανά  κλάσμα
ημέρας.  Οι  αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός
έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών. Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι
περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών
και λειτουργικών δαπανών του.



Οι αμοιβές των Μελετών προκύπτουν βάσει της Υ.Α. Απόφ.ΔΜΕΟ/ο/1257/9-8-05

(ΦΕΚ/Β΄/1162).  Η  συνολική  δαπάνη  για  την  εν  λόγω  Μελέτη  προσδιορίζεται  με  τις

διατάξεις για την εκτίμηση της δαπάνης του Άρθρου ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων

επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης.

Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 οι αμοιβές των μηχανικών καθορίζονται σε ημερομίσθια ως

ακολούθως (τκ=1).

ΕΠΙΠΕΔΟ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

Α Μεγαλύτερη από 20 έτη 600 Ευρώ

Β Από 10 έως και 20 έτη 450 Ευρώ

Γ Μέχρι και 10 έτη 300 Ευρώ

Με  την  εγκ.2/ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ  439.6/19-03-2020  (ΑΔΑ:62Π4465ΧΘΞ-Τ73) Υπ.

Υποδομών &  Μεταφορών ορίζεται ότι  ο  συντελεστής  (τκ) που  αναφέρεται  στο  άρθρο

ΓΕΝ.3  του  Κανονισμού  Προεκτιμώμενων  Αμοιβών  Μελετών  και  Υπηρεσιών,  που

εγκρίθηκε  με  την  αριθμ.  ΔΜΕΟ/α/Ο/1257/9-8-2005  (ΦΕΚ  Β'  1162)  απόφαση  του

Υπουργού  ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,  για  τον προσδιορισμό  της  προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών

και υπηρεσιών για το διάστημα 21-03-2020 έως 20-03-2021, έχει τιμή (τκ) = 1,227

Η  εξειδικευμένη  φύση  των  απαιτούμενων  εργασιών  συνεπάγεται  την  ύπαρξη
ομάδας μελέτης με εμπειρία σε εκπόνηση μελετών: Ελεγχόμενης Στάθμευσης, Οδι-
κής Ασφάλειας, Κυκλοφοριακής Μελέτης, Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, Με-
λέτης Δικτύου Ποδηλατοδρόμων κλπ, Η ομάδα μελέτης θα πρέπει να αποτελείται
από συγκοινωνιολόγο με περιβαλλοντικές γνώσεις,  επιστήμονα με εμπειρία στο
συνδυασμένο Πολεοδομικό και Κυκλοφοριακό Σχεδιασμό, επιστήμονα με εμπειρία
σε εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων κλπ. 

Η  ακριβής  συγκρότηση  της  ομάδας  μελέτης  υπόκειται  στην  έγκριση  της  Επι-
βλέπουσας Υπηρεσίας.

Για  την  σύνταξη  της  μελέτης  “Σχέδιο  Βιώσιμης  Αστικής  Κινητικότητας  (ΣΒΑΚ)”,

κρίνεται ότι η ομάδα μελέτης θα πρέπει να στελεχώνεται ως ακολούθως:

Έναν/μία  Μηχανικό / Επιστήμονα επιπέδου Β ως επικεφαλής.

Έναν/μία ή περισσότερους/ες Μηχανικούς / Επιστήμονες επιπέδου Γ.

Με βάση δε τα παραπάνω, το κόστος ημερομισθίων διαμορφώνεται ως εξής:

Επίπεδο Β:  450€ x (τκ) = 450 x 1,227 = 552,15 €

Επίπεδο Γ:  300€ x (τκ) = 300 x 1,227 = 368,10 €



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

Ημερομίσθια Αμοιβή (€)

Α'  ΦΑΣΗ

Ι.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
– ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΩΝ

Επίπεδο Β: 5 x 552,15
 

Επίπεδο Γ: 15 x 368,10

2.760,75

5.521,50

ΙΙ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΒΑΚ
Επίπεδο Β: 3 x 552,15

Επίπεδο Γ: 10 x 368,10

1.656,45

3.681,00

Μερικό Σύνολο Α΄ Φάσης: 13.619,70

Β'  ΦΑΣΗ

Ι.   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Επίπεδο Β: 3 x 552,15

Επίπεδο Γ: 10 x 368,10

1.656,45

3.681,00

ΙΙ.  ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Επίπεδο Β: 2 x 552,15

Επίπεδο Γ: 9 x 368,10 

1.104,30

3.312,90

Μερικό Σύνολο Β΄ Φάσης: 9.754,65

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : 23.374,35

ΦΠΑ 24% : 5.609,84

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 28.984,19

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ

Λόγω των όσων αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο περί προεκτίμησης αμοιβής,
και με βάση τις Κατηγορίες Μελετών, καθώς και τα όρια μελετητικών πτυχίων που τίθενται
στην  εγκ.2/ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6/19-03-2020  (ΑΔΑ:62Π4465ΧΘΞ-Τ73) Υπ.
Υποδομών  &  Μεταφορών,  για  την  ανάθεση  της  Μελέτης  απαιτείται  τo ακόλουθο
μελετητικό πτυχίο:

Στην  Κατηγορία  Μελέτης  10 (Μελέτες  Συγκοινωνιακών  Έργων  και  Κυκλοφοριακές
Μελέτες): πτυχίο τάξεως Α' και άνω.

Η  ακριβής  συγκρότηση  της  ομάδας  μελέτης  υπόκειται  στην  έγκριση  της  Επι-
βλέπουσας Υπηρεσίας.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η  ανάθεση  και  εκτέλεση  δημοσίων  συμβάσεων  εκπόνησης  μελετών  και  παροχής
συναφών  υπηρεσιών και άλλες διατάξεις καθορίζεται από τον Νόμο 4412/2016.
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. ΔΝΣα’/οικ.68559/Φ.ΕΓΚΥΚΛ. (19.10.2016) εγκύκλιο
18 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων εξακολουθεί να εφαρμόζεται
αναλογικά στις συμβάσεις του Ν. 4412/2016 μέχρι την έκδοση της Υ.Α. της περίπτωσης
δ) της παρ. 8 του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 ο  «Κανονισμός  Προεκτιμώμενων
Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών», ο οποίος εγκρίθηκε με την ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005
Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και τροποποιήθηκε με τις υπ. αρ. ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-



2005 και ΔΜΕΟ/α/ο/2229/06/4-7-2006 Αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Επίσης, η
με αρ. πρωτ. 3434/15-11-2005 Εγκύκλιος 38 : «Οδηγός εκπόνησης μελετών δημοσίων
έργων»,  σύμφωνα  με  τον  Ν.  3316/2005  «Περί  ανάθεσης  και  εκτέλεσης  δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
εξακολουθεί να ισχύει.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παιανίας
Κύριος του Έργου: Δήμος Παιανίας
Εργοδότης: Δήμος Παιανίας
Προϊστάμενη Αρχή: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παιανίας

Διευθύνουσα  (Επιβλέπουσα)  Υπηρεσία: Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  Δήμου
Παιανίας.
Μελετητής: Το φυσικό πρόσωπο ή η επαγγελματική μονάδα που έχει την απαιτούμενη
επιστημονική γνώση, στελέχωση και το αναγνωρισμένο από το δίκαιο της έδρας του/της
δικαίωμα να εκπονεί μελέτες.
Ανάδοχος: Τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή  κοινοπραξία  ή  σύμπραξη  φυσικών
προσώπων μελετητών που θα συνάψει με τον εργοδότη την σύμβαση.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Παιανία 22-12-2020 Παιανία …................

Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Μελετών και Έργων

ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Παιανία ...............

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
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