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Δ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΣΤ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

 

 Α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Είναι γεγονός ότι οι μετακινήσεις αποτελούν σήμερα καθοριστικό στοιχείο της αστικής διαβίωσης, με καθημερινό και 

επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα για τις πιο πολλές, με ανάλωση σημαντικού τμήματος από τον ενεργό χρόνο του κάθε πολίτη και 

με μεγάλο ποσοστό συμμετοχής στις αρνητικές  περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 

Παράλληλα η αστική κινητικότητα αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγων διευκόλυνσης της ανάπτυξης και της απασχόλησης 

με (ιδιαίτερα) βαρύνουσα συμμετοχή και επιπτώσεις στην αειφόρο ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε παγκόσμιο 

επίπεδο. 

 

Η αστική κινητικότητα αποτελεί επίσης βασική παράμετρο λειτουργίας της πόλης-στην οποία εντάσσονται όλοι οι τρόποι 

μετακίνησης: δημόσια συγκοινωνία, ΙΧ αυτοκίνητο, ποδήλατο, περπάτημα- εξαρτάται δε, σε μεγάλο βαθμό από: 

 

• Την πολεοδομική οργάνωση του αστικού και περιαστικού χώρου, την χωροθέτηση και αλληλεξάρτηση των διαφόρων 

λειτουργιών, τις χρήσεις γης και το μοντέλο αστικής ανάπτυξης γενικότερα. 

• Την υφιστάμενη μεταφορική υποδομή (είδος, μέγεθος, κατάσταση). 

• Την υφιστάμενη κατάσταση του κοινόχρηστου χώρου (διαμόρφωση-διαχείριση). 

• Τον τρόπο ζωής, τον βαθμό ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, το πολιτισμικό επίπεδο, τις συνήθειες και τα πρότυπα 

(παραγωγικά και καταναλωτικά) των χρηστών. 

• Την εφαρμογή μέτρων, κανόνων και κινήτρων που λαμβάνονται προς την κατεύθυνση βελτίωσης της στο πλαίσιο  ενός 

ολοκληρωμένου κυκλοφοριακού σχεδιασμού- σε πλήρη εναρμόνιση με τον αντίστοιχο Πολεοδομικό σχεδιασμό - και με 

τη διαμόρφωση ενός επιχειρησιακού σχεδίου -ως αποτέλεσμα συμμετοχικών διαδικασιών – που θα περιλαμβάνει  

εξειδικευμένες και χρονικά ιεραρχημένες δράσεις  

 

Διαπιστώσεις 

 

Στην Καστοριά τόσο ο αρχικός πολεοδομικός σχεδιασμός όσο και οι διαδοχικές πολεοδομικές επεκτάσεις αντανακλούν τις 

επικρατούσες κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές αντιλήψεις της κάθε περιόδου με κοινό γνώρισμα την απουσία ύπαρξης 

κυκλοφοριακού σχεδιασμού αλληλένδετου με τις πολεοδομικές επιλογές και ρυθμίσεις. 
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 Η διαμορφωμένη σήμερα κατάσταση σε σχέση με τις ισχύουσες κυκλοφοριακές συνθήκες, όπως  

➢ τα μικρά η/και μεταβαλλόμενα πλάτη πεζοδρομίων, 

➢ η  έλλειψη ιεράρχησης οδικού δικτύου, 

➢ τα  μεταβαλλόμενα πλάτη οδών, 

➢ η  ασυνέχεια και εμποδιζόμενη κίνηση πεζών στα πεζοδρόμια,  

➢ η έλλειψη οργανωμένου δικτύου πεζοδρομίων, πεζόδρομων («πράσινες διαδρομές»)  

➢ η στενότητα ορισμένων κρίσιμων τμημάτων του βασικού οδικού δικτύου του κέντρου της πόλης (περιορισμός πλάτους 

από εκατέρωθεν δόμηση). 

➢ το έντονο ανάγλυφο (μεγάλες κλίσεις στο μεγαλύτερο ποσοστό της παλιάς πόλης και των -παλαιότερων- επεκτάσεων 

οι οποίες καθιστούν απαγορευτικό το σχεδιασμό ποδηλατοδρόμων, και αποθαρρύνουν την μετακίνηση με τα πόδια) 

➢ η ύπαρξη κρίσιμων επίσης οδικών συμβολών (συμβολή πολλών οδών με ασάφεια ως προς την προτεραιότητα), με 

συνέπεια την δυσχέρεια στη κίνηση οχημάτων, ποδηλάτων και πεζών και την ανάγκη για τη διαμόρφωση τους ύστερα 

από σχετική μελέτη ( μορφή κόμβου). 

➢ η ύπαρξη μοναδικής οδικής σύνδεσης βόρειας επέκτασης με υπόλοιπη πόλη από στένωση (λαιμό χερσονήσου). 

➢ η ύπαρξη  αφετηρίας -τερματισμού δρομολογίων  ΚΤΕΛ στο κέντρο της πόλης. 

➢ η χωροθέτηση αφετηρίας ΚΤΕΑΛ επίσης στο κέντρο της πόλης. 

➢ ο υψηλός δείκτης ιδιοκτησίας και χρήσης ΙΧ 

➢ η έλλειψη ιδιωτικών χώρων στάθμευσης (μη υποχρεωτική δέσμευση χώρου στις οικοδομές από τους παλαιότερους 

οικοδομικούς κανονισμούς) σε τμήμα της παλιάς πόλης με συνέπεια τη παρόδια στάθμευση και σε τμήματα που 

δυσχεραίνουν την κίνηση της αστικής συγκοινωνίας. 

➢ η έλλειψη οργανωμένου κοινόχρηστου χώρου στάθμευσης στην ίδια περιοχή. 

 

είναι το αποτέλεσμα της παραπάνω κυρίαρχης προσέγγισης, επιλογών πρόχειρου βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού και μέτρων 

διαχειριστικού χαρακτήρα, με τις γνωστές  κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες: 

➢ την διάρρηξη κοινωνικού ιστού 

➢ την απομόνωση 

➢ την ατμοσφαιρική ρύπανση 

➢ το θόρυβο  

➢ την κυκλοφοριακή συμφόρηση,  

➢ την αισθητική επιβάρυνση πόλης,  
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➢ την απόλυτη κυριαρχία του αυτοκινήτου στους κοινόχρηστους χώρους σε βάρος των φιλικότερων προς το περιβάλλον 

μέσων μεταφοράς: ποδηλάτου-ΜΜΜ, των πεζών γενικά αλλά και ειδικών κατηγοριών: ηλικιωμένων, νέων, βρεφών, 

ΑΜΕΑ. 

Σε αντιδιαστολή με τα προηγούμενα η πόλη της Καστοριάς διαθέτει ορισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα  όπως: 

▪ Μικρό μέγεθος (Πληθυσμός: 16218 κάτοικοι, 407 εκτάρια συνολικά η πόλη της Καστοριάς με τις 5 Πολεοδομικές 

Ενότητες στις οποίες προστίθενται 59 εκτάρια η έκταση των δύο μικρών χωρίς σχέδιο οικισμών του Δήμου Αποσκέπου 

και Κεφαλαρίου). 

▪ Περιορισμένα όρια (Ανατολικά και Δυτικά) 

▪ Όχι ιδιαίτερα μεγάλη γραμμική επέκταση στον άξονα Β-Ν. 

▪ Προνομιούχο φυσικό (λίμνη έξόχου κάλλους- περιοχή NATURA, περαστικό πράσινο σε επαφή με τη πόλη), και 

πολιτιστικό περιβάλλον (Βυζαντινές εκκλησίες, παραδοσιακά αρχοντικά κτίρια). 

▪ Διατήρηση (σχετικής) συνοχής του διαμορφωμένου με τις διαδοχικές (έστω και χωρίς την αναγκαία πολεοδομική και 

κυκλοφοριακή λειτουργική σύνδεση) επεκτάσεις  οικιστικού ιστού, με την ικανοποιητική ανάμειξη χρήσεων γης και την 

πολυλειτουργικότητα του ενιαίου αστικού χώρου.  

▪ Ύπαρξη μεγάλων κοινόχρηστων χώρων στάθμευσης στη νότια είσοδο του «κέντρου» της πόλης. 

▪ Διαμορφωμένο επίπεδο αστικό παραλίμνιο τμήμα (πράσινο και πεζοδρόμια) με δυνατότητα παράλληλης κίνησης 

πεζών και ποδηλάτων (σε  ορισμένα μόνο τμήματα). 

▪ Πόλους έλξης (περαστικό άλσος σε άμεση επαφή με την πόλη, περιοχή άθλησης και αναψυχής), εσωτερικός 

παραλίμνιος δρόμος με αξιοθέατα (σπήλαιο), ο οποίος χρησιμοποιείται σαν πεζόδρομος-ποδηλατόδρομος είναι όμως 

έξω από την αστική περιοχή. 

 

Παράλληλα, σημαντικές -έστω και αποσπασματικές-προσπάθειες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, με την εκπόνηση μελετών 

χωροταξικού, πολεοδομικού, κυκλοφοριακού και αναπτυξιακού χαρακτήρα  οι οποίες συνδέονται με την βιώσιμη αστική 

κινητικότητα, και θα  πρέπει να αξιολογηθούν Ως τέτοιες αναφέρονται: (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) 

 

▪ Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς και κοινοτήτων Μανιάκων και Λεύκης (ν Καστοριάς, 

(ΦΕΚ 951 Δ/2-10-1987) 

▪ Η Πολεοδομική μελέτη της περιοχής «Φουντουκλή» ((πολεοδομική ενότητα Ε’) δήμου Καστοριάς (ν Καστοριάς), (ΦΕΚ 

813 Δ΄,/14-11-1988) 

▪ Η μελέτη αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (εκπονήθηκε, δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα) 

▪ Τα ΣΧΟΟΑΠ (πρώην) Δήμου Αγίας Τριάδας 

▪ Η Αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Καστοριάς , εκτός από το παραδοσιακό τμήμα αρμοδιότητας 

Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ 357 Δ, 30-4-2007)  

▪ Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης και αναθεώρησης της Δημοτικής Ενότητας Καστοριάς του Δήμου 

Καστοριάς(ν. Καστοριάς),  η οποία αφορά στα παραλίμνια τμήματα του εγκεκριμένου σχεδίου, αρμοδιότητας (πρώην) 

ΥΠΕΚΑ  (ΦΕΚ  335ΤΑΑ&ΠΘ, 23-10-2014)  

▪ Η. 769/27.3.2018 (ΑΔΑ: Ω9ΓΓ7ΛΨ-ΧΛ1) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, έγκρισης της Στρατηγικής 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καστοριάς με τίτλο: «Καστοριά, Ευρωπαϊκή Πόλη να Ζεις και να 

Επισκεφτείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, με δυνατότητα 

χρηματοδότησης δράσεων Αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων, Ανάδειξης και Αξιοποίησης της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς της πόλης, Βελτίωσης του οδικού δικτύου, Χωροταξικής και Πολεοδομικής Οργάνωσης 

▪ Η μελέτη κυκλοφοριακής Οργάνωσης -Στάθμευσης Πολεοδομικών Ενοτήτων πόλης Καστοριάς 

▪ Οι προτάσεις του Δήμου για χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης έργων αναβάθμισης κοινόχρηστων 

χώρων (πλατειών), κοινωφελών υποδομών, και δράσεων Smart Cities, ευφυών εφαρμογών, προώθησης της 

ηλεκτροκίνησης  

 

 Οδικό δίκτυο ευρύτερης περιοχής 

Η  πόλη της Καστοριάς -πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς-συνδέεται με τους όμορους οικισμούς , οι οποίοι 

συνθέτουν τον νέο Καλλικρατικό Δήμο Καστοριάς (Ν. 3852/2010), μέσω του  Επαρχιακού δικτύου. 
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Επίσης η Εγνατία Οδός αποτελεί πλέον και την κύρια σύνδεση της πόλης Καστοριάς με τις όμορες Περιφερειακές  Ενότητες 

Φλώρινας, Γρεβενών, Κοζάνης και Ιωαννίνων.  

Ειδικότερα 

 Ο άξονας της ΕΟ 15 Δισπηλιό -Καστοριά-Απόσκεπος -Χάνι Μπίρτίκι, ο οποίος διέρχεται μέσα από την πόλη και εξυπηρετεί 

και τη σύνδεση της Καστοριάς με το σύνολο σχεδόν του όμορου Δήμου Άργους Ορεστικού, καθώς και τη σύνδεση της  παλιάς 

πόλης με τη βόρεια επέκτασης της (Φουντουκλή) 

Η Επαρχιακή Οδός 9 Καστοριάς-Νεστορίου συνδέει την Καστοριά με το σύνολο σχεδόν του δυτικού τμήματος ΠΕ Καστοριάς 

μέσω των Δημοτικών Κοινοτήτων Μανιάκων και Λεύκης, στις οποίες είναι εγκατεστημένα και τμήματα του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας (πόλος καθημερινών μετακινήσεων) 

 

Τα εντοπισμένα και προς επίλυση προβλήματα των συνδέσεων πόλης με τις όμορες Κοινότητες και Δήμους είναι 

κυρίως η ελλιπής σήμανση, η οδική ασφάλεια, η ελλιπής εφαρμογή και χάραξη για την προώθηση και υλοποίηση 

βιώσιμων τρόπων μετακίνησης των κατοίκων των παραπάνω κοινοτήτων με την πόλη της Καστοριάς (πεζοδρόμια, 

ποδηλατοδρόμοι, δρομολόγια ΚΤΕΑΛ, ΚΤΕΛ) 

Με συνεκτίμηση των παραπάνω δεδομένων προκύπτει η ανάγκη για την αύξηση του ποσοστού χρήσης των μέσων μαζικής 

μεταφοράς καθώς και των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, όπως το ποδήλατο και η πεζή μετακίνηση, σε συνδυασμό με την 

ανάγκη για μείωση της χρήσης των ΙΧ οχημάτων η οποία θα αντιμετωπιστεί με την υλοποίηση ολοκληρωμένων αστικών 

παρεμβάσεων που θα κάνουν ελκυστικούς τους εναλλακτικούς αυτούς τρόπους μετακίνησης, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη 

και ασφαλή κίνηση όλων των ατόμων χωρίς διάκριση, μεταξύ των οποίων των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και των Ατόμων με 

Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) εστιασμένων στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου  και λειτουργικού περιβάλλοντος. 

 

Συνεπώς καθίσταται αναγκαία η εκπόνησης μελέτης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κατοριάς  με 

την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων οδικών υποδομών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της πόλης μέσα από την 

επίτευξη της ανάπτυξης με αειφορικά κριτήρια (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά) με:  

➢ Το συνολικό σχεδιασμό αστικής κινητικότητας, ο οποίος θα αντιμετωπίζει και θα ρυθμίζει στο σύνολο της πόλης τις 

κυκλοφοριακές ροές, τη στάθμευση και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για στροφή των πολιτών σε εναλλακτικά μέσα 

μεταφοράς (πεζή μετακίνηση, ποδήλατο, ΜΜΜ) στο πλαίσιο διαδικασιών συμμετοχής -στα διάφορα στάδια εκπόνησης 

του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) – κοινωνικών, επιστημονικών οικονομικών φορέων και 

πολιτών για την αποφυγή συγκρούσεων  μεταξύ διαφόρων «χρηστών» του ανασχεδιαζόμενου χώρου και την 

εξασφάλιση της μέγιστης αποδοχής και στήριξης. 

➢ Την ασφαλή και λειτουργική σύνδεση της πόλης με τις όμορες Κοινότητες Δισπηλιού, Μανιάκων και Λεύκης  

➢ Την επανάκτηση και αναδιαρρύθμιση του αστικού κοινόχρηστου χώρου σε χρήσεις που ενισχύουν την αστική 

κινητικότητα, την κοινωνική λειτουργία της πόλης και την προστασία του αστικού περιβάλλοντος. 

➢ Την αύξηση του ποσοστού χρήσης ποδηλάτου και πεζή μετακίνησης. με τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύων 

προσβάσιμων πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων καθώς και με τη διαχείριση της στάθμευσης και την αποτροπή 

φαινομένων παράνομης στάθμευσης. 

➢ Τη μείωση της χρήσης των ΙΧ οχημάτων. 

➢ Την οργάνωση της αρμονικής και αποδοτικής συνεργασίας (συντροπικότητας) μεταξύ των διαφόρων μέσων μαζικής 

μεταφοράς (λεωφορείο, ταξί)  και των διαφόρων ιδιωτικών τρόπων μεταφοράς (αυτοκίνητο, ποδήλατο, βάδισμα).      

➢ Την ενίσχυση της εφαρμογής Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στις περιοχές με αυξημένη ζήτηση θέσεων( με 

συνέπεια την ύπαρξη προβλημάτων στάθμευσης). 

➢ Την  αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (τηλεματική, GIS, κτλ) για τη διαχείριση της αστικής κινητικότητας και την 

ενημέρωση των πολιτών 

➢ Τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς μετακίνησης όλων των ατόμων χωρίς διακρίσεις, με έμφαση στα 

ζητήματα κινητικότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και Ατόμων με μειωμένη Κινητικότητα (ΑμεΜΚ). 

➢ Τη  βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων πεζοδρομίων, ώστε να καταστεί ελκυστική και να επικρατήσει η επιλογή 

του περπατήματος στην πόλη, ιδίως από άτομα μειωμένης κινητικότητας (π.χ. άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα με έντονα 

προβλήματα προσβασιμότητας). 
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➢ Την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και του δημόσιου χώρου, μέσα από παρεμβάσεις 

αναδιοργάνωσης των όρων και των υποδομών αστικής κινητικότητας. 

➢ Την  προστασία των περιοχών κατοικίας από οχλήσεις. 

➢ Τη  μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για μετακινήσεις και της  μείωσης των εκπομπών καυσαερίων. 

➢ Την ανάδειξη  της πολιτισμικής ταυτότητας της πόλης μέσα από την  η αρχιτεκτονική της  κληρονομιά, την ιστορία της 

και το φυσικό της περιβάλλον. 
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 Β. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 

 

 

                      

Ο Δήμος Καστοριάς είναι Δήμος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος συστάθηκε με το Νόμο 3852/2010 (Πρόγραμμα 

«Καλλικράτης»), από τη συνένωση των υφιστάμενων Δήμων: (α) Καστοριάς, (β) Αγίας Τριάδας, (γ) Μεσοποταμίας, (δ) 

Κορεστείων, (ε) Αγίων Αναργύρων, (στ) Μακεδνών, (ζ) Βιτσίου και (η) Κλεισούρας και την κοινότητα Καστρακίου, συνορεύει δε 

με τους (Καλλικρατικούς) Δήμους Πρεσπών, Φλώρινας, Αμυνταίου, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου. Ο πληθυσμός του είναι 

35.874 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (36.566 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001). 

 

Ο Δήμος Καστοριάς διαιρείται σε 9 (εννέα) Δημοτικές Ενότητες , οι οποίες αντιστοιχούν στους συνενωμένους (πρώην) Δήμους, 

κάθε δε Δημοτική Ενότητα διαιρείται σε Τοπικές Κοινότητες οι οποίες αντιστοιχούν στα (πρώην) Δημοτικά διαμερίσματα των 

καταργημένων ΟΤΑ και οι οποίες ήταν αυτόνομες Κοινότητες πριν από την εφαρμογή του Ν. 2539/1997 (Πρόγραμμα 

«Καποδίστριας»)  

 

Η Δημοτική Ενότητα Καστοριάς αποτελείται από την ομώνυμη πόλη - έδρα του Δήμου και τους οικισμούς Αποσκέπου και 

Κεφαλαρίου. Η δημοτική ενότητα χαρακτηρίζεται ως αστική καθώς έχει 16.958 κατοίκους. Πρόκειται για ημιορεινή περιοχή με 

μέσο σταθμικό υψόμετρο τα 700 μέτρα. Η συνολική έκτασή της είναι 57,318 τ.χλμ. Στην έκταση αυτή είναι συγκεντρωμένο το 

47,27% του πληθυσμού του Δήμου Καστοριάς. Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση και τον πληθυσμό προκύπτει ότι η πληθυσμιακή 

πυκνότητα της δημοτικής ενότητας είναι 295 κάτοικοι ανά τ.χλμ η οποία είναι με διαφορά η μεγαλύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες 

δημοτικές ενότητες αφού είναι η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή του Δήμου 
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Η πόλη της Καστοριάς έχει 16.466 κατοίκους και είναι χτισμένη πάνω σε χερσόνησο της λίμνης Ορεστιάδας, σε υψόμετρο 703 

m από την επιφάνεια της θάλασσας, ανάμεσα στα βουνά Βίτσι και Γράμμο 

 

Η σημερινή  πόλη της Καστοριάς συγκροτείται από την ιστορική πόλη (αρχικό ιστορικό πυρήνα της «εντός των τειχών» πόλης) 

και τις διαδοχικές επεκτάσεις. Η πόλη επεκτάθηκε αρχικά εκτός των τειχών στο στενό τμήμα του ισθμού με τη σταδιακή μετεξέλιξη 

των ιστορικών εμπορικών δραστηριοτήτων και την διαμόρφωση της σημερινής κεντρικής περιοχής της Αγοράς και στη συνέχεια 

προς τα δυτικά της παλιάς πόλης  με τη δημιουργία ιδιαίτερης συνοικίας (Καλλιθέα), ακολούθησαν δε οι επεκτάσεις προς την 

ομαλότερη νότια περιοχή (νομιμοποίηση σε μεγάλο βαθμό της αναπτυχθείσας κατά τη δεκαετία του 1960-70 αυθαίρετης 

δόμησης) και η πρόσφατη σχετικά προς βορρά οργανωμένη πολεοδόμηση (στο πλαίσιο της ΕΠΑ).    

 

Οι πολεοδομικές επεκτάσεις ακολούθησαν μία γραμμική ανάπτυξη από Νότο προς Βορρά, στη στενή και σχετικά ομαλή ζώνη 

ανάμεσα στην όχθη της λίμνης ανατολικά και στις παρυφές των ορεινών όγκων που με τις έντονες κλίσεις οριοθετούν δυτικά την 

πόλη, δηλαδή η οικιστική ανάπτυξη καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μορφή του φυσικού περιβάλλοντος και τις δεσμεύσεις 

που επιβάλλουν η λίμνη και τα βουνά ενώ συγχρόνως παρακολουθεί τη βασική διεύθυνση του οδικού άξονα που εξασφαλίζει 

τις προσβάσεις από νότο και το βορρά. 

 

Η σταδιακή οικοδόμηση των επεκτάσεων πύκνωσε τον αστικό ιστό με ανάπτυξη νέων κεντρικών λειτουργιών, δημόσιων 

υπηρεσιών, κοινωφελών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων με επακόλουθο την ενίσχυση της γραμμικότητας της πόλης, 

η οποία σε συνδυασμό με την διάχυση των κεντρικών λειτουργιών σε όλο τον αστικό χώρο, την σταδιακή μετάβαση από τον 

ένα τύπο αστικού ιστού στον άλλο, την ανάπτυξη τοπικών κέντρων και το κυρίαρχο και επιβλητικό τοπίο συγκροτούν την εικόνα 

μίας ενιαίας και συνεκτικής πόλης. 

 

Σύμφωνα με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), η πόλη της Καστοριάς οργανώνεται σε 5 Πολεοδομικές Ενότητες-

«γειτονιές», άνισες μεταξύ τους τόσο σε έκταση όσο και σε πληθυσμό, οι οποίες ανταποκρίνονται σε επί μέρους διακριτά 

οικιστικά σύνολα και αντιστοιχούν στις διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης της πόλης. 

 

 

 

Ειδικότερα 

• Η Πολεοδομική Ενότητα Α΄ (Παλιά πόλη) περιλαμβάνει κυρίως τον ιστορικό πυρήνα με καθοριστικά στοιχεία τον 

παραδοσιακό ιστό και το πλούσιο απόθεμα των εκκλησιαστικών (κυρίως) μνημείων, παραδοσιακών κτισμάτων και συνόλων 

(όσων έχουν απομείνει) με αρνητικά στοιχεία την αλλοίωση του παραδοσιακού ιστού, την απώλεια σημαντικού μέρους από 

τα διατηρητέα κτίρια (λόγω κακής συντήρησης και εγκατάλειψης) και την έλλειψη κοινωνικού εξοπλισμού (κοινωφελείς 

εξυπηρετήσεις). 

 

• Η Πολεοδομική Ενότητα Β (Αγορά) περιλαμβάνει την πρώτη εκτός των τειχών επέκταση της πόλης και αποτελεί την κεντρική 

περιοχή της πόλης όπου συγκεντρώνεται το σύγχρονο εμπόριο, οι κεντρικές δημόσιες υπηρεσίες και οι τράπεζες. Επίσης σε 

αυτή την περιοχή είναι εγκατεστημένη η αφετηρία του ΚΤΕΑΛ (αστικές συγκοινωνίες), η αφετηρία και ο τερματισμός του ΚΤΕΛ, 

συγκλίνουν/διέρχονται οι βασικές οδικές αρτηρίες προς άλλες Πολεοδομικές Ενότητες- οικισμούς του Δήμου και όμορων 

Δήμων, είναι διαμορφωμένοι χώροι αναψυχής (πλατείες), αναπτύσσεται περιοδικά το υπαίθριο εμπόριο (λαϊκή αγορά) και 

λειτουργούν ανοικτοί και κλειστοί χώροι στάθμευσης (κοινόχρηστος δημοτικός χώρος και ιδιωτικό κτίριο αντίστοιχα). 

 

• Η Πολεοδομική Ενότητα Γ Περιλαμβάνει τη συνοικία της Καλλιθέας, περιοχή κατοικίας που χαρακτηρίζεται από τις έντονες 

κλίσεις του εδάφους και την πυκνή δόμηση. 

 

• Η Πολεοδομική Ενότητα Δ΄ (Νταηλάκη) αναπτύσσεται προς το Νότο προσφέροντας δυνατότητες εκτόνωσης και επέκτασης 

του κέντρου της Αγοράς. Στο ομαλότερο τμήμα της περιοχής ανοικοδομούνται πολυώροφα κτίρια, κατοικίες, εμπορικά 

καταστήματα και κτίρια οργανισμών (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.α). Η Δ΄ Πολεοδομική Ενότητα συγκεντρώνει επίσης μεγάλους 

κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους στην παραλιακή ζώνη (χώρους πρασίνου, Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, χώρους 

Ναυταθλητικών Εγκαταστάσεων. 
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• Η Πολεοδομική Ενότητα Ε΄ (Φουντουκλή). Είναι η περιοχή πολεοδομικής επέκτασης προς Βορρά -με το Ν. 1337/1983- με 

συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις άλλες Πολεοδομικές Ενότητες (μεγάλο ποσοστό κοινόχρηστων χώρων, πλήρως 

διανοιγμένοι δρόμοι, μικρή πυκνότητα δόμησης .Περιλαμβάνει επίσης θύλακες κατοικιών του ΟΕΚ (στο πλαίσιο τοπικών 

ρυμοτομικών σχεδίων) και σημαντικές λειτουργίες επιπέδου πόλης , όπως το Στάδιο , κλειστό Γυμναστήριο και συγκρότημα 

Βθμιας Εκπαίδευσής (Μουσικό Γυμνάσιο, Λύκεια, 

 

Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία της μελέτης θα βασισθεί στις “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (GUIDELINES,DEVELOPING AND IMPLEMENTING A SUSTAINABLE URBAN MOBILITY 

PLAN)” που έχει εκδώσει η European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans. Ο πλήρης κύκλος βημάτων και 

δραστηριοτήτων ενός ΣΒΑΚ είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα: http://www.eltis.org/content/sump-process. 

 

Συνοπτικά τα βήματα που θα ακολουθήσει η συγκεκριμένη μελέτη είναι: 

1. Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και συλλογή όλων των απαραίτητων δεδομένων που θα καθορίσουν τις ελλείψεις της 

πόλης, τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα αλλά και τις ευκαιρίες που υπάρχουν και δεν πρέπει να μείνουν 

ανεκμετάλλευτες.. 

2. Καθορισμός εναλλακτικών σεναρίων 

3. Αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων και επιλογή του βέλτιστου σεναρίου 

4. Σύνταξη χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού βέλτιστου σεναρίου και οριστικοποίηση του ΣΒΑΚ 

Το σύνολο της διαδικασίας εκπόνησης του ΣΒΑΚ θα διατρέχεται από διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης καθώς και από τα 

οριζόμενα στο Ν 4784/2021 « Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για 

τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 40 Α΄/16-3-2021) 

Διαβούλευση 

Η συμμετοχή πολιτών και φορέων, σε όλη τη διαδικασία εκπόνησης και υλοποίησης ενός ΣΒΑΚ είναι απολύτως 

απαραίτητη. 

Όλοι οι εναλλακτικοί τρόποι διαβούλευσης προβλέπεται να υιοθετηθούν κατά τη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ: 

• Παρουσιάσεις σε πολίτες και φορείς (πχ Εμπορικοί Σύλλογοι, Σύλλογοι Γονέων, Σύλλογοι ΑμΕΑ, κλπ) 

• Ανακοινώσεις (π.χ. δημιουργία ιστοσελίδας για την ανάρτηση του καταρτιζόμενου ΣΒΑΚ  στο site του Δήμου) 

• Επαφές και συναντήσεις με εκπροσώπους διαφόρων Υπουργείων, της Περιφέρειας, της Τροχαίας, κλπ. 

• Παρουσιάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο  

 

Παράλληλα ο Δήμος Καστοριάς θα συγκροτήσει ομάδα εργασίας και θα απευθύνει έγγραφη πρόσκληση για τη συμμετοχή 

εκπροσώπων (Επιστημονικών, παραγωγικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, κρατικών, αυτοδιοικητικών κλπ) στο δίκτυο φορέων 

για την υπογραφή συμφώνου συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 6 του Ν 4784/2021. 

Οι δημόσιες διαβουλεύσεις θα οργανωθούν από τον Ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή, στις φάσεις / στάδια της διαδικασίας 

που αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω. 

 Δομή Μελέτης 

Η μελέτη «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» θα εκπονηθεί στις εξής τρείς (3) 

Φάσεις /τρία (3) Στάδια : 

Φάση  Α΄ Στάδιο 1: Προετοιμασία -Έναρξη ανάπτυξης  Σ.Β.Α.Κ.  
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Εκκίνηση Διαδικασίας / Αρχικές Ενέργειες (σύσταση ομάδας εργασίας ΣΒΑΚ, Συγκρότηση Δικτύου Φορέων, κλπ) 1 μήνας 

 

Υποστάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του σχεδίου, του χρονοδιαγράμματος & της συμμετοχής των 

εμπλεκόμενων μερών και πολιτών (Σχέδιο εργασίας για την ανάπτυξη του ΣΒΑΚ και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, Σχέδιο 

συντονισμού, επικοινωνίας και διαβούλευσης, κλπ):1 μήνας 

 

Υποστάδιο 2: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης (Έναρξη 1ου κύκλου διαβουλεύσεων με τους πολίτες, την Επιτροπή 

Διαβούλευσης ΣΒΑΚ, κλπ): 3 μήνες 

 

Στο στάδιο αυτό θα υλοποιηθεί η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, με τη συλλογή δεδομένων και τον προσδιορισμό των 

προβλημάτων του συστήματος των Μεταφορών στην πόλη. 

Η συλλογή υφιστάμενων στοιχείων κυκλοφορίας, στάθμευσης, εξυπηρέτησης των μετακινήσεων, κλπ, μπορεί να γίνει από 

υπάρχουσες σχετικές μελέτες, από μετρήσεις, έρευνες, κλπ. Θα πρέπει, επίσης, να ληφθούν υπόψη οι εντάξεις νέων περιοχών 

στο Σχέδιο Πόλης, καθώς και οι νέοι πόλοι γένεσης και έλξης μετακινήσεων. 

Παράλληλα με τη φάση καταγραφής / ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης θα πραγματοποιείται η δημόσια διαβούλευση. 

Στα συμπεράσματα της καταγραφής / ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και της παράλληλης δημόσιας διαβούλευσης, θα 

στηριχθεί η αρχική διατύπωση των αρχών, των στόχων και του πλαισίου του ΣΒΑΚ (όραμα). 

Θα  μελετηθούν και θα  διαμορφωθούν εναλλακτικά σενάρια μέτρων   

 

• Θα μελετηθούν από τον Ανάδοχο εναλλακτικά σενάρια με έμφαση: 

• Στην αύξηση της χρήσης των ΜΜΜ 

• Στον προσδιορισμό/σχεδιασμό διαδρομών εξυπηρέτησης ήπιων μορφών μετακίνησης 

• Στον προσδιορισμό /σχεδιασμό μέτρων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας 

• Στη διαχείριση της στάθμευσης και στα συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης 

Εναλλακτικά σενάρια θα μελετηθούν από τον Ανάδοχο και για τους λοιπούς τομείς που συνθέτουν τη Βιώσιμη Αστική 

Κινητικότητα. 

 

Φάση Β΄ Στάδιο 2: Μερική Ανάπτυξη Σ.Β.Α.Κ. , με Υποστάδια 

Υποστάδιο 3: Ανάπτυξη Κοινού Οράματος, Προτεραιοτήτων και Προσδιορισμός Στόχων (Αρχική διατύπωση οράματος, 2η 

διαβούλευση, κλπ):1,5 μήνας 

Στα συμπεράσματα της καταγραφής / ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και της παράλληλης δημόσιας διαβούλευσης, 

θα στηριχθεί η αρχική διατύπωση των αρχών, των στόχων και του πλαισίου του ΣΒΑΚ (όραμα). 

Υποστάδιο 4: Ανάπτυξη και Αξιολόγηση πακέτου Μέτρων (Έκθεση μέτρων παρέμβασης ,επιλογή και τεκμηρίωση του τελικού 

σεναρίου, κλπ): 1,5 μήνας 

Μέσω και της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης, θα επιλεγεί το βέλτιστο σενάριο και θα καθοριστούν ομάδες μέτρων 

(παρεμβάσεων). 

Το βέλτιστο σενάριο θα οδηγήσει στη σύνταξη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

Φάση Γ΄, Στάδιο 3 Ολοκλήρωση Ανάπτυξης (Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Βέλτιστου Σεναρίου, Προϋπολογισμός, 

Διαδικασία Παρακολούθησης, Οριστικοποίηση και Έγκριση ΣΒΑΚ) 

Στο  Στάδιο 3΄, από τον Ανάδοχο, θα εξειδικευτεί περαιτέρω το βέλτιστο σενάριο, θα προσδιοριστεί το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησής των παρεμβάσεων και μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες και τις αλληλοσυσχετίσεις τους και θα 

εκτιμηθεί ενδεικτικό κόστος τους σε συνεργασία με την επιβλέπουσα Υπηρεσία (Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου 

Καστοριάς) και την εκτίμηση από την υλοποίηση παρόμοιων μελετών και έργων . Επιπλέον, θα προταθεί τη διαδικασία για την 

παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του βέλτιστου σεναρίου και τη συνεπακόλουθη επίτευξη των σχετικών στόχων. 

Στο πέρας του Σταδίου 3΄, αξιοποιώντας όλα τα ευρήματα των Σταδίων 1, 2 και 3, ο Ανάδοχος θα συντάξει το τελικό ΣΒΑΚ. Το 

τελικό ΣΒΑΚ θα τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση , θα κοινοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 
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4784/2021, και στη συνέχεια το ΣΒΑΚ, όπως θα αναμορφωθεί από τις τυχόν διατυπωθείσες παρατηρήσεις/αντιρρήσεις θα 

οδηγηθεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

με Υποστάδια 

Υποστάδιο 5: Κατανομή αρμοδιοτήτων, κατάρτιση Π/Υ, εξέταση πηγών χρηματοδότησης -Καθορισμός μεθοδολογίας 

παρακολούθησης και αξιολόγησης (Σχέδιο Δράσης, Μεθοδολογία παρακολούθησης, κλπ):1 μήνας 

Υποστάδιο 6: Υιοθέτηση και Έγκριση ΣΒΑΚ (Πλήρες κείμενο εγγράφου ΣΒΑΚ, κλπ): 1 μήνας 

Προϋπολογισμός μελέτης 

 

Η συνολική αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των  74.375.18 € από τα οποία 52.156.50 € αφορούν την καθαρή αμοιβή 

μελετητή, τα  7.823, 48 € αφορούν απρόβλεπτες δαπάνες. Επιπλέον υπολογίζονται 14.375,18€ για την πληρωμή του Φ.Π.Α. 

24%. Η αμοιβή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο Φ.Π.Α.24% 

βαρύνει τον εργοδότη. 

Η δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και από πόρους του Δήμου Καστοριάς  (ΣΑΤΑ). 

Η μελέτη είναι ενταγμένη  στον προϋπολογισμό του Δήμου Καστοριάς  με τον  Κ.Α.: 64.7341.11 με συνολική πίστωση 75.000,00€ 

(65.000,00€ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & 10.00,00 ΣΑΤΑ). 

  



12/31 

 

Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ &ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Φάση  Α΄ Στάδιο 1 

Εκκίνηση Διαδικασίας: Αρχικές Ενέργειες 

0.1 Σύσταση Ομάδας Εργασίας ΣΒΑΚ για την προετοιμασία/ υποστήριξη του ΣΒΑΚ 

0.2 Συγκρότηση Δικτύου Φορέων 

0.3 Διατύπωση Οράματος και Κειμένου Αρχικού Συμφώνου Συμμετοχής 

0.4 Καθορισμός περιοχής παρέμβασης 

0.5 Υπογραφή Συμφώνου Συμμετοχής του ΟΤΑ με το Δίκτυο Φορέων 

0.6 Συλλογή & αξιολόγηση σχετικών εγγράφων/ μελετών σε εθνικό, περιφερειακό & τοπικό επίπεδο 

0.7Έκθεση αποτελεσμάτων αποτύπωσης & αξιολόγησης διαδικασιών σχεδιασμού, ανθρώπινου δυναμικού & πόρων 

0.8 Κατάρτιση προϋπολογισμού & αρχικού χρονοδιαγράμματος 

Υποστάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του σχεδίου, του χρονοδιαγράμματος & της συμμετοχής των 

εμπλεκόμενων μερών και πολιτών 

 

1.1 Σχέδιο εργασίας για την ανάπτυξη του ΣΒΑΚ και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

• Καθορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων μερών 

• Ανάλυση δεδομένων, ευκαιριών, προοπτικών και ενδεχόμενων κινδύνων και τα μέτρα αντιμετώπισής τους 

• Διαμόρφωση του χρονοδιαγράμματος ανάπτυξης του ΣΒΑΚ μέχρι και την οριστική έγκρισή του 

 

1.2 Σχέδιο συντονισμού, επικοινωνίας και διαβούλευσης εμπλεκόμενων φορέων 

• Οριστικοποίηση δικτύου εμπλεκόμενων φορέων 

• Οριστικοποίηση Επιτροπής Διαβούλευσης του ΣΒΑΚ 

• Οριστικοποίηση ομάδων πολιτών που επηρεάζονται 

• Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Φορέων 

• Πλάνο επικοινωνίας και διαβούλευσης, το οποίο θα περιλαμβάνει τα μέσα-εργαλεία και το χρονοδιάγραμμα για τη 

συμμετοχή των πολιτών στη συνολική διαδικασία σχεδιασμού 

 

Υποστάδιο 2: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

2.1 Έναρξη 1ου κύκλου διαβουλεύσεων με τους πολίτες 

•  Έναρξη 1ου κύκλου διαβουλεύσεων με τους πολίτες, την Επιτροπή Διαβούλευσης ΣΒΑΚ και τη συνεργασία του 

Δικτύου Φορέων 

•  Αποτύπωση και αξιολόγηση προγράμματος διαβούλευσης (π.χ. αριθμός ημερίδων, πλήθος εντύπων που  

διανεμήθηκαν κλπ., καθώς και αξιολόγηση σχολίων που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της ενημέρωσης) 

•  Καταγραφή αποτελεσμάτων διαβούλευσης & ανάπτυξη σχεδίου οράματος 

 

2.2 Έκθεση για τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα από τη συλλογή δεδομένων αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης. 
 

• Συλλογή και αξιολόγηση παλαιότερων σχετικών μελετών 

Ο Ανάδοχος θα αξιολογήσει όλες , τις σχετικές με το ΣΒΑΚ, μελέτες, που έχουν εκπονηθεί για το Δήμο Καστοριάς 

Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει το βαθμό και τα περιθώρια εφαρμογής των εν λόγω μελετών σε συνεργασία με την Διευθύνουσα 

Υπηρεσία. 

 

• Καταγραφές /Μετρήσεις / Έρευνες 

Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει τις ακόλουθες καταγραφές, μετρήσεις και έρευνες: 
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➢ Καταγραφή της κυκλοφοριακής οργάνωσης της πόλης: Μονόδρομοι, πεζόδρομοι, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, 

σηματοδοτούμενοι κόμβοι, υφιστάμενα δίκτυα ποδηλατοδρόμων και οδηγών τυφλών, υφιστάμενες διαβάσεις πεζών, 

υφιστάμενες ράμπες ΑμΕΑ, κλπ. 

➢ Καταγραφή και αποτύπωση σε χάρτες των υφιστάμενων χρήσεων γης 

➢ Καταγραφή και αποτύπωση σε χάρτες του οδικού δικτύου 

➢ Καταγραφή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, σηματοδοτούμενοι κόμβοι, διαβάσεις πεζών, χώροι 

στάθμευσης, θέσεις ταξί, θέσεις ποδηλάτων, δίκυκλων ,σημεία φορτοεκφόρτωσης, λεωφορειολωρίδες, κλπ. 

➢ Απογραφή δικτύου Μέσων Μαζικής Μεταφοράς: Γραμμές, διαδρομές, στάσεις ,αφετηρίες – τέρματα, κλπ. 

➢ Καταγραφή τροχαίων ατυχημάτων στην πόλη της Καστοριάς, για χρονική περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών 

(αντλώντας στοιχεία κυρίως από την Τροχαία) και σύνταξη χάρτη ατυχημάτων. 

➢ Μετρήσεις στρεφουσών κινήσεων και σύνθεσης κυκλοφορίας σε τουλάχιστον δέκα (10) διασταυρώσεις της πόλης, 

που θα καθοριστούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Ανάδοχο. Οι μετρήσεις θα 

πραγματοποιηθούν για μία ώρα πρωινής και μία ώρα απογευματινής αιχμής, σε δύο τουλάχιστον ημερομηνίες 

διαφορετικών κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών. 

➢ Απογραφές στάθμευσης και εναλλαγής στάθμευσης, σε πέντε (5) κεντρικά οδικά τμήματα του Δήμου, που θα 

καθοριστούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Ανάδοχο. Οι απογραφές θα γίνουν από 8:00-

21:00, τόσο για μία τυπική καθημερινή όσο και για ένα Σάββατο. 

➢ Ωριαίες Νυχτερινές απογραφές στάθμευσης, σε δύο (2) κεντρικά οδικά τμήματα του Δήμου, που θα καθοριστούν 

από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Ανάδοχο. Οι απογραφές θα διαρκέσουν μία ώρα, στο χρονικό 

διάστημα από 03:00 έως 05:00, τόσο για μία τυπική καθημερινή όσο και για ένα Σάββατο. 

➢ Διεξαγωγή ερευνών, μέσω συνεντεύξεων (300 ερωτηματολόγια). Οι έρευνες θα απευθύνονται: 

1. Σε επιβάτες που μετακινούνται με το αστικό ΚΤΕΛ (50 ερωτηματολόγια). 

2. Σε επιβάτες που μετακινούνται με το υπεραστικό ΚΤΕΛ (100 ερωτηματολόγια). 

3. Σε τυχαίο δείγμα διερχομένων από το Κέντρο της πόλης (80 ερωτηματολόγια). 

4. Σε χρήστες του διαδικτύου, με τη διακίνηση ερωτηματολογίου μέσω ειδικής πλατφόρμας του Δήμου (50 τουλάχιστον). 

Οι έρευνες θα απευθύνονται σε πολίτες που μετακινούνται για όλους τους σκοπούς (εργασία, εκπαίδευση, αναψυχή, 

εμπόριο κλπ) και θα καλύψουν όλη την ηλικιακή πυραμίδα με ιδιαίτερη έμφαση στις ευαίσθητες ηλικιακά ομάδες 

(ηλικιωμένοι, παιδιά). Επίσης, θα επιδιωχθεί να καταγραφούν οι ανάγκες μετακίνησης των ΑμΕΑ, ανέργων, κλπ 

➢ Χαρακτηριστικά στάθμευσης (παρά την οδό, χώροι στάθμευσης κλπ.) 

➢ Δημογραφικά και πληθυσμιακά στοιχεία της περιοχής παρέμβασης 

Οι πληροφορίες των 300 ερωτηματολογίων θα αποδελτιωθούν και θα εισαχθούν σε Βάση Δεδομένων. Στη συνέχεια με την 

κατάλληλη επεξεργασία θα εξαχθούν οι ανάγκες μετακίνησης. 

2.3 Υποβολή τεχνικής έκθεσης και χαρτών, όπου αυτοί απαιτούνται, που θα αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση και 

με τη χρήση κατάλληλων δεικτών 

• Υποβολή τεχνικής έκθεσης που θα αποτυπώνει τη μελλοντική κατάσταση σε χρονικά διαστήματα 5, 10 και 15 ετών 

χωρίς παρεμβάσεις με τη χρήση κατάλληλων δεικτών. 

Συγκριτική αξιολόγηση και ανάδειξη προβλημάτων 

• 4 σενάρια με τη χρήση μοντέλου 

 

Παράλληλα με τη φάση καταγραφής και ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης θα πραγματοποιείται η δημόσια διαβούλευση. 

Η συμμετοχή πολιτών και φορέων, σε όλη τη διαδικασία εκπόνησης και υλοποίησης του ΣΒΑΚ είναι απολύτως απαραίτητη. 

Όλοι οι εναλλακτικοί τρόποι διαβούλευσης προβλέπεται να υιοθετηθούν κατά τη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ. Ενδεικτικά 

και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι ακόλουθοι: 

▪ Παρουσιάσεις σε πολίτες και φορείς (πχ Εμπορικοί Σύλλογοι, Σύλλογοι Γονέων, Σύλλογοι ΑμΕΑ, κλπ). 

▪ Ανακοινώσεις (π.χ. στο site του Δήμου). 

▪ Επαφές και συναντήσεις με εκπροσώπους Υπουργείων, της Περιφέρειας, της Τροχαίας ,κλπ. 

▪ Παρουσιάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς. 

Οι δημόσιες διαβουλεύσεις θα οργανωθούν από τον Ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή. 
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Φάση Β΄ Στάδιο 2: Μερική Ανάπτυξη Σ.Β.Α.Κ.  

Υποστάδιο 3: Ανάπτυξη Κοινού Οράματος, Προτεραιοτήτων και Προσδιορισμός Στόχων 

Στα συμπεράσματα της καταγραφής και ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και της παράλληλης δημόσιας διαβούλευσης, 

θα στηριχθεί η αρχική διατύπωση από τον Ανάδοχο – σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή - των αρχών, των στόχων του 

ΣΒΑΚ, με προσδιορισμό ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών 

3.1 Διατύπωση οράματος, εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καστοριάς 

• Αρχική διατύπωση οράματος, εγκεκριμένη από το Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου Καστοριάς, πριν την κοινοποίησή 

του σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 

• Τελική διατύπωση οράματος, εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καστοριάς 

3.2 Δεύτερη διαβούλευση και κύκλος επικοινωνίας με φορείς 

• Καταγραφή αποτελεσμάτων διαβούλευσης & οριστικοποίηση οραματικού στόχου 

3.3 Έκθεση προτεραιοτήτων για την κινητικότητα 

3.4 Έκθεση μετρήσιμων στόχων 

• Έγκριση από συμβούλιο ΟΤΑ 

Υποστάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων 

Ο ανάδοχος θα προσδιορίσει και θα σχεδιάσει εναλλακτικά σενάρια μέτρων, για την υλοποίηση των στόχων του αρχικού 

σχεδίου, με έμφαση στην αύξηση της χρήσης των ΜΜΜ, στον προσδιορισμό/σχεδιασμό διαδρομών εξυπηρέτησης ήπιων 

μορφών μετακίνησης, στον προσδιορισμό/σχεδιασμό μέτρων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, στη διαχείριση της στάθμευσης 

και στα συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης, στην πόλη της Καστοριάς, με ιδιαίτερη έμφαση στην κεντρική περιοχή. 

Εναλλακτικά σενάρια θα μελετηθούν από τον Ανάδοχο και για τους λοιπούς τομείς που συνθέτουν τη Βιώσιμη Αστική 

Κινητικότητα. 

Μέσω της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης και με βάση περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομοτεχνικά και λοιπά κριτήρια, 

που εξυπηρετούν τους στόχους του ΣΒΑΚ, θα αξιολογηθούν τα εναλλακτικά σενάρια και θα επιλεγεί το βέλτιστο σενάριο μέτρων. 

4.1 Έκθεση μέτρων παρέμβασης 

• Επιλογή και τεκμηρίωση του τελικού σεναρίου με χρήση μοντέλου 

• Αναλυτική παρουσίαση μέτρων (π.χ. μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, μετατροπή οδών ή 

τμημάτων οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, πρόταση νέων ποδηλατοδρόμων, πεζόδρομων, χώρων αναψυχής, 

διαμορφώσεις κόμβων, βελτιώσεις των δημοσίων συγκοινωνιών, ενέργειες για την εύρυθμη λειτουργία των 

εμπορευματικών μεταφορών, παρεμβάσεις για διαχείριση της στάθμευσης, παρεμβάσεις για τη βελτίωση της 

υφιστάμενης σηματοδότησης, προτάσεις για κατάργηση ή διερεύνηση νέας σηματοδότησης για κυκλοφοριακούς 

λόγους και για λόγους οδικής ασφάλειας) 

• 4.2 Μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας πάνω στα μέτρα κινητικότητας 

• 4.3 Έκθεση κόστους-οφέλους για τα μέτρα κινητικότητας 

• 4.4 Αποδοχή των μέτρων από τους πολίτες (3η διαβούλευση) 

• 4.5Στρατηγικό ΣΒΑΚ Θα παρατίθεται το στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, με την οριστική 

διατύπωση των στόχων (ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες) του αρχικού σχεδίου του Α' Σταδίου και των βέλτιστων, ανά 

στόχο, σεναρίων μέτρων. 
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Φάση Γ΄, Στάδιο 3 Ολοκλήρωση Ανάπτυξης (Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Βέλτιστου Σεναρίου, Προϋπολογισμός, 

Διαδικασία Παρακολούθησης, Οριστικοποίηση και Έγκριση ΣΒΑΚ 

Ο Ανάδοχος, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, θα διαμορφώσει το στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, 

με βάση την οριστική διατύπωση των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων και του βέλτιστου σεναρίου. 

Υποστάδιο 5: Κατανομή αρμοδιοτήτων, κατάρτιση Π/Υ, εξέταση πηγών χρηματοδότησης - Καθορισμός μεθοδολογίας 
παρακολούθησης και αξιολόγησης 
 
5.1 Σχέδιο Δράσης που περιλαμβάνει την κατανομή των αρμοδιοτήτων, τον Π/Υ και τις πηγές χρηματοδότησης των μέτρων 
 
Ο Ανάδοχος θα εξειδικεύσει περαιτέρω το βέλτιστα σενάριο, θα προσδιορίσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής των 

παρεμβάσεων και μέτρων, και θα εκτιμήσει το ενδεικτικό κόστος υλοποίησής του. 

5.2 Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων του ΣΒΑΚ 
 
Ο Ανάδοχος, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, θα προτείνει τη βέλτιστη διαδικασία για την παρακολούθηση της 

προόδου υλοποίησης του βέλτιστου σεναρίου και τη συνεπακόλουθη επίτευξη των σχετικών στόχων. 

5.3 Υπογραφή Συμφωνιών μεταξύ των Υπεύθυνων υλοποίησης & Παρακολούθησης των Μέτρων 
 

Υποστάδιο 6: Υιοθέτηση και Έγκριση ΣΒΑΚ 

6.1 Πλήρες κείμενο εγγράφου ΣΒΑΚ 

 
Το τελικό ΣΒΑΚ θα τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση , θα κοινοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Ν 4784/2021, και στη συνέχεια το ΣΒΑΚ, όπως θα αναμορφωθεί από τις τυχόν διατυπωθείσες παρατηρήσεις/αντιρρήσεις 

θα οδηγηθεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

• Υιοθέτηση εγγράφου ΣΒΑΚ με την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καστοριάς 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Φάση  Α΄ Στάδιο 1 

Εκκίνηση Διαδικασίας: Αρχικές Ενέργειες 

Έκθεση πεπραγμένων 1: Έκθεση αποτελεσμάτων αποτύπωσης και Αξιολόγησης διαδικασιών σχεδιασμού, ανθρώπινου 

δυναμικού  και πόρων 

Η έκθεση θα περιέχει την ομάδα εργασίας του ΣΒΑΚ, το Δίκτυο των Φορέων, το Όραμα και το Κείμενο του Αρχικού Συμφώνου 

Συμμετοχής, την περιοχής παρέμβασης, το Σύμφωνο Συμμετοχής του ΟΤΑ με το Δίκτυο Φορέων, τη Συλλογή & αξιολόγηση 

σχετικών εγγράφων και μελετών, την Έκθεση αποτελεσμάτων αποτύπωσης & αξιολόγησης διαδικασιών σχεδιασμού,  

ανθρώπινου δυναμικού και πόρων και τέλος το αρχικό χρονοδιάγραμμα 

 

Υποστάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του σχεδίου, του χρονοδιαγράμματος & της συμμετοχής των 

εμπλεκόμενων μερών και πολιτών 

Έκθεση πεπραγμένων 1: Ανάπτυξη του ΣΒΑΚ και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  

Στην Έκθεση θα καθορίζεται ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των εμπλεκομένων μερών, θα αναλύονται τα δεδομένα, οι ευκαιρίες, 

οι προοπτικές και οι κίνδυνοι. Θα προτείνονται μέτρα αντιμετώπισής των κινδύνων και θα διαμορφώνεται το χρονοδιάγραμμα 

ανάπτυξης του ΣΒΑΚ. 

Έκθεση πεπραγμένων 2: Υλικό δημόσιας διαβούλευσης 

Η συγκεκριμένη έκθεση θα περιλαμβάνει υλικό από τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας 

διαβούλευσης. Θα οριστικοποιηθεί το δίκτυο εμπλεκόμενων φορέων, η Επιτροπή Διαβούλευσης του ΣΒΑΚ, οι ομάδες πολιτών 
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που επηρεάζονται, ο κανονισμός Λειτουργίας του Δικτύου Φορέων, το πλάνο επικοινωνίας και διαβούλευσης που θα 

περιλαμβάνει τα μέσα-εργαλεία και το χρονοδιάγραμμα για τη συμμετοχή των πολιτών στη συνολική διαδικασία σχεδιασμού. 

 

Υποστάδιο 2: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

Έκθεση πεπραγμένων 1: Υλικό δημόσιας διαβούλευσης 

Το συγκεκριμένο παραδοτέο θα περιλαμβάνει υλικό από τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας 

διαβούλευσης. Στο παραδοτέο αυτό, θα αποτυπωθούν και θα αξιολογηθούν τα στοιχεία του προγράμματος διαβούλευσης 

έναρξης του 1ου κύκλου διαβουλεύσεων με τους πολίτες, την Επιτροπή Διαβούλευσης ΣΒΑΚ και τη συνεργασία του Δικτύου 

Φορέων. Συγκεκριμένα, θα αναφέρεται ο αριθμός ημερίδων, το πλήθος εντύπων που διανεμήθηκαν κλπ. και θα αξιολογούνται 

τα σχόλια που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της ενημέρωσης. Επιπλέον, θα καταγραφούν τα αποτελέσματα της διαβούλευσης 

& θα αναπτυχθούν τα σχέδια οράματος. 

 

Έκθεση πεπραγμένων 2:  

Στην Έκθεση αυτή θα καταγραφούν και θα αναλυθούν όλες οι σχετικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί για το Δήμο Καστοριάς και 

θα καταγραφεί η κυκλοφοριακή οργάνωση της πόλης. Επίσης, στην έκθεση θα εμπεριέχονται τα σχετικά στοιχεία και 

αποτελέσματα μετρήσεων στρεφουσών κινήσεων (τόπος, χρόνος, τρόπος, σύνθεση κυκλοφορίας, κλπ), και θα ακολουθεί ο 

σχετικός σχολιασμός των αποτελεσμάτων. Ομοίως, θα εμπεριέχονται τα σχετικά στοιχεία και αποτελέσματα των απογραφών 

στάθμευσης (ημερήσιας και νυχτερινής), της εναλλαγής στάθμευσης, της διεξαγωγής ερευνών, μέσω συνεντεύξεων και θα 

ακολουθεί ο σχετικός σχολιασμός των αποτελεσμάτων. Στην έκθεση θα καταγραφεί το δίκτυο των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

και θα αξιολογηθούν και σχολιαστούν οι αδυναμίες του. Με βάση τα σχετικά στοιχεία οδικών ατυχημάτων από την Τροχαία, θα 

συνταχθεί ο χάρτης ατυχημάτων και θα υπάρξει ανάλυση και σχολιασμός. Τέλος, θα αξιολογηθεί συνολικά η υφιστάμενη 

κατάσταση του μεταφορικού συστήματος της πόλης και θα διατυπωθούν τα συμπεράσματα. 

 

Σχέδια και Παραρτήματα έκθεσης πεπραγμένων 2 

Θα παραχθούν σχέδια σε κατάλληλη κλίμακα και  σε ψηφιακή μορφή cad, παραρτήματα με τα στοιχεία συλλογής, πίνακες, 

συμπληρωμένα πρωτόκολλα και ερωτηματολόγια για την υφιστάμενη κυκλοφοριακή οργάνωση, τις στρέφουσες κινήσεις και τη 

σύνθεση κυκλοφορίας, τη στάθμευση, τα ΜΜΜ και τα ατυχήματα.(το καθένα ξεχωριστά) 

 

Βάση δεδομένων Οι πληροφορίες των τριακοσίων (300) ερωτηματολογίων θα αποδελτιωθούν και θα εισαχθούν σε Βάση 

Δεδομένων. Στη συνέχεια με την κατάλληλη επεξεργασία θα εξαχθούν οι ανάγκες μετακίνησης. 

 

Έκθεση πεπραγμένων 3: Η μελλοντική κατάσταση χωρίς υλοποίηση παρεμβάσεων 

Στην Έκθεση αυτή θα αποτυπώνεται η μελλοντική κατάσταση σε χρονικά διαστήματα 5,10 και 15 ετών χωρίς παρεμβάσεις, με 

τη χρήση κατάλληλων δεικτών. Θα πραγματοποιηθεί η συγκριτική αξιολόγηση και ανάδειξη προβλημάτων για τέσσερα (4) 

σενάρια, με τη χρήση μοντέλου. 

 

Φάση Β΄ Στάδιο 2: Μερική Ανάπτυξη Σ.Β.Α.Κ.  

Υποστάδιο 3: Ανάπτυξη Κοινού Οράματος, Προτεραιοτήτων και Προσδιορισμός Στόχων 

Έκθεση πεπραγμένων 1: Ανάπτυξη κοινού οράματος ,προτεραιοτήτων και προσδιορισμός στόχων 

Στην Έκθεση θα εμπεριέχεται η αρχική και η τελική διατύπωση του οράματος της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (εγκεκριμένη 

από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου). Επίσης, θα περιέχονται τα αποτελέσματα της διαβούλευσης του συγκεκριμένου 

σταδίου. Στην παρούσα έκθεση θα τεθούν οι προτεραιότητες για την κινητικότητα και οι σχετικοί μετρήσιμοι στόχοι 

 

Υποστάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων 

Έκθεση πεπραγμένων 1: Ανάπτυξη και αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων 
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Στην Έκθεση αυτή θα περιλαμβάνονται εναλλακτικά σενάρια μέτρων, για την υλοποίηση των στόχων του ΣΒΑΚ, με έμφαση στην 

αύξηση της χρήσης των ΜΜΜ, στον προσδιορισμό/ σχεδιασμό διαδρομών εξυπηρέτησης ήπιων μορφών μετακίνησης, στον 

προσδιορισμό/σχεδιασμό μέτρων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, στη διαχείριση της στάθμευσης και στα συστήματα 

ελεγχόμενης στάθμευσης, στην πόλη της Καστοριάς, με ιδιαίτερη έμφαση στην κεντρική περιοχή, όπου θα εξετάσει και το 

ενδεχόμενο λειτουργίας του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. 

Επίσης, θα περιλαμβάνει εναλλακτικά σενάρια μέτρων και για τους λοιπούς τομείς που συνθέτουν τη Βιώσιμη Αστική 

Κινητικότητα. Θα περιλαμβάνει αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων και τεκμηρίωση της επιλογής του βέλτιστου σεναρίου, 

όπως αυτό προέκυψε μέσω, τόσο της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης όσο και με βάση περιβαλλοντικά, κοινωνικά, 

οικονομοτεχνικά και λοιπά κριτήρια, που εξυπηρετούν τους στόχους του ΣΒΑΚ. 

Στην Έκθεση αυτή θα διατυπωθούν καταρχάς τα μέτρα παρέμβασης. Θα γίνει αναλυτική περιγραφή του τελικού σεναρίου 

υλοποίησης μέτρων, όπως αυτό επιλέχθηκε και τεκμηριώθηκε με τη χρήση κυκλοφοριακού μοντέλου. Τα μέτρα του τελικού 

σεναρίου -όπως για παράδειγμα μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, μετατροπή οδών ή τμημάτων 

οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, πρόταση νέων ποδηλατοδρόμων, πεζόδρομων, χώρων αναψυχής, διαμορφώσεις κόμβων, 

βελτιώσεις των δημοσίων συγκοινωνιών, ενέργειες για την εύρυθμη λειτουργία των εμπορευματικών μεταφορών, παρεμβάσεις 

για διαχείριση της στάθμευσης, παρεμβάσεις για τη βελτίωση της υφιστάμενης σηματοδότησης, προτάσεις για κατάργηση ή 

διερεύνηση νέας σηματοδότησης για κυκλοφοριακούς λόγους και για λόγους οδικής ασφάλειας- θα παρουσιαστούν αναλυτικά. 

Θα εξεταστεί η σκοπιμότητα (ανάλυση κόστους οφέλους) των προτεινόμενων μέτρων του τελικού σεναρίου. 

 

Πρόσθετα, στην έκθεση αυτή θα υπάρχει αναφορά σε σχετικές βέλτιστες πρακτικές. 

Τέλος, θα διατυπωθεί –ως προϊόν της διαβούλευσης του παρόντος σταδίου- η αποδοχή των μέτρων από τους πολίτες 

Σχέδια: Σχέδια σε κατάλληλη κλίμακα και παραρτήματα για όλα τα εναλλακτικά σενάρια μέτρων. 

Στρατηγικό ΣΒΑΚ Θα παρατίθεται το στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, με την οριστική διατύπωση των 

στόχων (ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες) του αρχικού σχεδίου του Α' Σταδίου και των βέλτιστων, ανά στόχο, σεναρίων μέτρων. 

 

Φάση Γ΄, Στάδιο 3 Ολοκλήρωση Ανάπτυξης (Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Βέλτιστου Σεναρίου, Προϋπολογισμός, 

Διαδικασία Παρακολούθησης, Οριστικοποίηση και Έγκριση ΣΒΑΚ 

Υποστάδιο 5: Κατανομή αρμοδιοτήτων, κατάρτιση Π/Υ, εξέταση πηγών χρηματοδότησης - Καθορισμός μεθοδολογίας 
παρακολούθησης και αξιολόγησης 
 
Έκθεση πεπραγμένων 1: Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων του ΣΒΑΚ 

Στην παρούσα έκθεση θα παρουσιάζεται το Σχέδιο Δράσης που περιλαμβάνει την κατανομή των αρμοδιοτήτων, τον Π/Υ και τις 

πηγές χρηματοδότησης των μέτρων, τη μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης (περιγραφή μέτρου, κατανομή 

αρμοδιοτήτων και πόρων) των μέτρων του ΣΒΑΚ. 

 

Υποστάδιο 6: Υιοθέτηση και Έγκριση ΣΒΑΚ 

Έκθεση πεπραγμένων 1: Τελικό ΣΒΑΚ 

 

Στην Έκθεση θα παρατίθεται το τελικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, με την οριστική διατύπωση των σχετικών στόχων 

(ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες), ύστερα από την κονιοποίηση του  στις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 

4784/2021, όπως θα αναμορφωθεί από τις τυχόν διατυπωθείσες παρατηρήσεις/αντιρρήσεις,  θα οδηγηθεί προς έγκριση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

  



18/31 

 

 

Δ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Οι χρόνοι αναφέρονται στην καθαρή διάρκεια κάθε σταδίου και δεν περιλαμβάνουν τους χρόνους εγκρίσεων και τους χρόνους 

διατύπωσης γνώμης των αρμόδιων υπηρεσιών. Επίσης, κάποιες φάσεις εργασιών επικαλύπτονται και αυτό απεικονίζεται στους 

παρακάτω πίνακες, με τις στήλες έναρξης και περαίωσης κάθε φάσης, που αναφέρονται σε μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. 

ΣΤΑΔΙΟ 1 Συνολική διάρκεια σταδίου 4 μήνες 

Εκκίνηση Διαδικασίας: Αρχικές Ενέργειες 

Συνολική διάρκεια 1 μήνας. 

Φάση Τίτλος έναρξη Διάρκεια 

(μήνες) 

περαίωση 

0.1 Σύσταση Ομάδας Εργασίας 

ΣΒΑΚ για την προετοιμασία/ 

υποστήριξη του ΣΒΑΚ 

0 0,5 0,5 

0.2 Συγκρότηση Δικτύου Φορέων 0 0,5 0,5 

0.3 Διατύπωση Οράματος και 

Κειμένου Αρχικού Συμφώνου 

Συμμετοχής 

0 1 1 

0.4 Καθορισμός περιοχής 

παρέμβασης 

0 1 1 

0.5 Υπογραφή Συμφώνου 

Συμμετοχής του ΟΤΑ με το 

Δίκτυο Φορέων 

0,5 0,5 1 

0.6 Συλλογή & αξιολόγηση 

σχετικών εγγράφων/μελετών 

σε εθνικό, περιφερειακό & 

τοπικό επίπεδο 

0 1 1 

0.7 Έκθεση αποτελεσμάτων 

αποτύπωσης & αξιολόγησης 

διαδικασιών σχεδιασμού, 

ανθρώπινου δυναμικού & 

πόρων 

0,5 0,5 1 

0.8 Κατάρτιση προϋπολογισμού & 

αρχικού χρονοδιαγράμματος 

0,5 0,5 1 

 

Υποστάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του σχεδίου, του χρονοδιαγράμματος & της συμμετοχής των 

εμπλεκόμενων μερών και πολιτών 

Συνολική διάρκεια του υποσταδίου 1 μήνας. 

 

Φάση Τίτλος έναρξη Διάρκεια 

(μήνες) 

περαίωση 

1.1 Σχέδιο εργασίας για την 

ανάπτυξη του ΣΒΑΚ και 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

1 1 2 

1.2 Σχέδιο συντονισμού, 
επικοινωνίας και 
διαβούλευσης εμπλεκόμενων 

φορέων 

1,5 0,5 2 
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Υποστάδιο 2: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

Συνολική διάρκεια του υποσταδίου 2 μήνες. 

Φάση Τίτλος έναρξη Διάρκεια 

(μήνες) 

περαίωση 

2.1 Έναρξη 1ου κύκλου 

διαβουλεύσεων με τους 

πολίτες 

2 2 4 

2.2 Έκθεση για τη μεθοδολογία 

και τα αποτελέσματα από τη 

συλλογή δεδομένων 

αποτύπωσης της 

υφιστάμενης κατάστασης 

2 2 4 

2.3 Υποβολή τεχνικής έκθεσης και 

χαρτών, όπου αυτοί 

απαιτούνται, που θα 

αποτυπώνουν την υφιστάμενη 

κατάσταση και με τη χρήση 

κατάλληλων 

δεικτών 

3 1 4 

 

ΣΤΑΔΙΟ 2 Συνολική διάρκεια σταδίου 3 μήνες. 

Υποστάδιο 3: Ανάπτυξη Κοινού Οράματος, Προτεραιοτήτων και Προσδιορισμός Στόχων 

Συνολική διάρκεια του υποσταδίου 1,5 μήνας. 

 

Φάση Τίτλος έναρξη Διάρκεια 

(μήνες) 

περαίωση 

3.1 Διατύπωση οράματος, 

εγκεκριμένη από 

το Συμβούλιο του Δήμου 

4 1,5 5,5 

3.2 Δεύτερη διαβούλευση και 

κύκλος επικοινωνίας με φορείς 

4,5 1 5,5 

3.3 Έκθεση προτεραιοτήτων για 

την Κινητικότητα 

4 1,5 5,5 

3.4 Έκθεση μετρήσιμων στόχων 4,5 1 5,5 

 

Υποστάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων 
Συνολική διάρκεια του υποσταδίου 1,5 μήνας. 

Φάση Τίτλος έναρξη Διάρκεια 

(μήνες) 

περαίωση 

4.1 Έκθεση μέτρων παρέμβασης 5,5 1 6,5 

4.2 Μεταφορά τεχνογνωσίας και 
εμπειρίας πάνω στα μέτρα 
κινητικότητας 

5,5 1 6,5 

4.3 Έκθεση κόστους-οφέλους για 
τα μέτρα κινητικότητας 
δεικτών 

6 1 7 
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4.4 Αποδοχή των μέτρων από 
τους πολίτες (3η 
διαβούλευση) 

6 1 7 

 

ΣΤΑΔΙΟ 3 Συνολική διάρκεια σταδίου 2 μήνες. 

 

Υποστάδιο 5: Κατανομή αρμοδιοτήτων, κατάρτιση Π/Υ, εξέταση πηγών χρηματοδότησης - Καθορισμός μεθοδολογίας 

παρακολούθησης και αξιολόγησης 

Συνολική διάρκεια του υποσταδίου 1 μήνας. 

 

Φάση Τίτλος έναρξη Διάρκεια 

(μήνες) 

περαίωση 

5.1 Σχέδιο Δράσης που 
περιλαμβάνει την 
κατανομή των αρμοδιοτήτων, 
τον Π/Υ 
και τις πηγές χρηματοδότησης 
των 
μέτρων 

7 1 8 

5.2 Μεθοδολογία 
παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των μέτρων του 

ΣΒΑΚ 

7 1 8 

5.3 Υπογραφή Συμφωνιών μεταξύ 
των  
Υπεύθυνων υλοποίησης & 
Παρακολούθησης των Μέτρων 

7,5 0,5 8 

 

Υποστάδιο 6: Υιοθέτηση και Έγκριση ΣΒΑΚ 

Συνολική διάρκεια του υποσταδίου 1 μήνας. 

Φάση Τίτλος έναρξη Διάρκεια 

(μήνες) 

περαίωση 

6.1 Πλήρες κείμενο εγγράφου 
ΣΒΑΚ 

8 1 9 

 
 

Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελέτης 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ( Στάδιο 1 , 2 και 3 ) ορίζεται σε  εννέα (9) μήνες και η συνολική 

προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή του 

συμφωνητικού. 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΑ (Συγκεντρωτικός πίνακας μελετητικού αντικειμένου)  

 

  

 

ΣΤΑΔΙΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ΣΤΑΔΙΟ 1       

Αρχ Ενέργειες          

0.1           

0.2           

0.3           

0.4           

0.5           

0.6           

0.7           

0.8           

Υποστάδιο 1          

1.1           

1.2           

Υποστάδιο 2          

2.1          

2.2          

2.3          

ΣΤΑΔΙΟ 2        

Υποστάδιο 3          

3.1           

3.2            

3.3           

3.4            

Υποστάδιο 4          

4.1            

4.2            

4.3          

4.4          

ΣΤΑΔΙΟ 3         

Υποστάδιο 5          

5.1          

5.2          

5.3           

Υποστάδιο 6          

6.1          
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Ε ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Αντικείμενο. 

Οι τιμές εφαρμογής προκύπτουν από τις αμοιβές του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και 

λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 / 16-5-2017 Απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 2519/Β/20-7-2017), (όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΝΣ/οικ.56023ΦΝ466/2-8-2017, 

ΦΕΚΒ΄2724), η οποία αποτελεί την υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές βάση για τον υπολογισμό των προεκτιμωμένων 

αμοιβών μελετών και υπηρεσιών στις δημόσιες συμβάσεις του Ν. 4412/2016. 

 

Υπολογισμός Αμοιβής Μελετών. 

 

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (δ) της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016, οι ενιαίες τιμές των 

προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου και οι ενιαίες τιμές προεκτιμουμένων 

αμοιβών υπηρεσιών είτε ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου είτε ανά μονάδα χρόνου απασχόλησης, 

υπολογίζονται από την σχέση: 

 

Α = (τκ) * Σ(Φ) [€] 

όπου: 

(τκ): ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 και 

 

Σ(Φ): η ενιαία τιμή της προεκτιμούμενης αμοιβής όπως καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία έργου στα αντίστοιχα άρθρα κάθε 

κατηγορίας μελέτης συναρτώμενη με την φυσική ποσότητα κάθε αντικειμένου. Στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνεται η υποβολή των 

στοιχείων της μελέτης σε ψηφιακά αρχεία καθώς και σε έντυπη μορφή, ως ορίζεται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 

Συντελεστής (τκ). 

Ο συντελεστής (τκ), που αναφέρεται στο παρόν τιμολόγιο είναι ο ίδιος με αυτόν που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ. 2 του 

κανονισμού προεκτιμούμενων αμοιβών μελετών και παροχής υπηρεσιών και ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος του επίσημου 

γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους προς τον επίσημο γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή 

του Δεκεμβρίου του έτους 2004 που αναμορφώθηκε σε 87,79 και περιλήφθηκε στον υπολογισμό των επί μέρους αμοιβών 

μελετών και υπηρεσιών. 

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο   με αρ.πρωτ. ΔΝΣ/89943/2-4-2021) του Υπ.Υποδομών και Μεταφορών, αναπροσαρμόστηκε για το 

έτος 2021 (χρονική περίοδος μετά τις 20-3-2021) ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων 

Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 /16-5- 2017, ΦΕΚ Β’ 2519), ο οποίος έχει τιμή (τκ) = 1,199 

Α. ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Άρθρο 1ο (σχετικό ΓΕΝ.4 - Υ.Α ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017) 

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν 

στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης 

ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: 

α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 

β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 

γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 

όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3. 

 

2. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της μιας 

ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 

ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων με ελάχιστη αμοιβή όχι 
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μικρότερη των 150*τκ. Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών και ειδικών 

υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. 

3. Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών.Για την ένταξη σε διακήρυξη παρεχόμενων 

υπηρεσιών των προεκτιμώμενων αμοιβών της παραγράφου αυτής, απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημ. Έργων (Τμ. 

Μελετών) της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.  

 

Συνεπώς, για την αμοιβή μηχανικού εμπειρίας έως 10 έτη, η τιμή για κάθε ημέρα 

εργασίας ορίζεται: 

 

Τ.Ε.: (300,00€ x 1.199 =) 359,70 € / ανθρωποημέρα 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΒΑΚ 

 

Η συνολική προεκτίμηση αμοιβής απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα : 

 

Α/Α Περιγραφή εργασίας Αριθμ 

Τιμολογ 

Μονάδα Ποσότητες Τιμή μονάδος Δαπάνη 

 Α. Αμοιβή Μηχανικών52.156 

1 Αμοιβή Μηχανικού 
εμπειρίας 
έως 10 έτη 

ΓΕΝ.4 άνθρωπο- 
ημέρα 

145 359,70 52.156.50 

 

 Μερικό Σύνολο 52.156.50 

 Απρόβλεπτα (15%)   7.823.48 

 Γενικό Σύνολο 59.979.98 

 ΦΠΑ (24%) 14.396,20 

 Γενικό σύνολο με ΦΠΑ 74.375.18 
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 ΣΤ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) 

 

Αναθέτουσα αρχή της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Καστοριάς 

 

Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι ο Δήμος Καστοριάς 

 

Εργοδότης είναι ο Δήμος Καστοριάς 

 

Ανάδοχος: Το φυσικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη που συνάπτει με τον εργοδότη σύμβαση των παραγράφων 5 και 

9(α) του άρθρου 2 του ν.4412/2016. 

 

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ,το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καστοριάς (.σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία)  

 

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης του Δήμου Καστοριάς  

 

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση αμοιβή του αναδόχου. 

 

Δημόσια Σύμβαση μελέτης: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού, στην απόφαση 

έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. 

 

 

Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα 

οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ. Τεύχη Διαδικασίας: Κάθε τεύχος 

που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους ενδιαφερόμενους για τη συμμετοχή τους στη Διαδικασία : 

 

1. Διακήρυξη μαζί με τα Προσαρτήματα της. 

2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

4. Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης που περιλαμβάνει: Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων / 

Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας Μελέτης / Χρονοδιάγραμμα Μελέτης / Τεύχος Προεκτίμησης 

Αμοιβών Μελέτης / Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 

 

Τεύχη Διαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και αποστέλλεται στους  συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας: 

1. Διακήρυξη μαζί με τα Προσαρτήματα της 

2. Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 

3. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων μαζί με τα Παραρτήματά του (ΤΤΔ) 

4. Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής (ΤΠΑ) 

 

Τεύχη Προσφορών: Τα τεύχη που παραλαμβάνει ο Εργοδότης συμπληρωμένα από τους Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό: 

1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

3. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 
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1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του 

αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Διακήρυξη", ενώ το 

αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης στο τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης. 

 

1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 

Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σε αυτά ή τα συμπληρώνουν, αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος : 

 

1. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό 

2. Η οικεία διακήρυξη με τα προσαρτήματά της 

3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου 

4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

5. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 

6. Το Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβών Μελέτης. 

Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Τόπος και χρόνος 

2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου εφόσον τούτο απαιτείται. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη (Προϊσταμένης Αρχής, Δ.Υ. και 

επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, 

να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή μελέτης και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο 

εργοδότης. 

2.1.2 Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της ανάθεσης προς τον ανάδοχο, καλείται 

αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016. Το 

ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη το αρμόδιο κατά τις ισχύουσες διατάξεις όργανο. 

2.1.3 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης 

όπως αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Η έναρξη της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών 

συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του. 

2.1.4 Στον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών, από το οποίο προκύπτει 

ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου του μελετητικού έργου και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις 

καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος. 

 2.1.5 Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, αν δεν ορίζεται διαφορετικά σ' 

αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Στο νέο 

χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης και τα ακριβή 

σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία. 

2.1.6 Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη 

παράταση προθεσμίας, ύστερα από επικαιροποίηση και έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος. Ως προς τις 

προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του άρθρου 184 του ν. 4412/2016. 

2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου 

2.2.1 Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της 

ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου (άρθρο 182 του ν. 4412/2016), ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των 

Συμβατικών Τευχών. 

2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει και αναπληρωτή εκπρόσωπο με τις ίδιες 

αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου 
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στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του σε 

περίπτωση αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση 

του Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον 

εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, 

εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών. 

2.2.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ' εντολή του και να τον εκπροσωπούν 

σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή 

σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου 

/ παρακολούθησης της σύμβασης. 

2.2.4 Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του. Σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης, ως έδρα 

του αναδόχου θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, την αλλαγή της έδρας του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των 

εγγράφων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην προηγούμενη έδρα. 

2.3 Επίβλεψη της Σύμβασης 

Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν την εκτέλεση των 

εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 183 του Ν.4412/2016. 

2.4 Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών 

Δεδομένων του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης. 

Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του 

ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα 

προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. 

αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά. 

 

3.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία 

του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους 

αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση 

έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως (άρθρο 188 παρ.3 του Νόμου). 

 

Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
4.1 Αμοιβή του αναδόχου 
 
Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς. Η αμοιβή αυτή μπορεί να αυξηθεί στις 

περιπτώσεις που  

:α) αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο, με συμπληρωματική σύμβαση που υπογράφεται κατά τα άρθρα 132 και 186 του Νόμου 

(Ν.4412/2016) 

β) εγκριθούν αρμοδίως αποζημιώσεις, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του Νόμου  

γ) δοθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με αναθεώρηση της αμοιβής του εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και 

προϋποθέσεις του Νόμου (άρθρο 186 του Ν.4412/2016). 

 

4.2 Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου 

 

4.2.1 Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες 

μελετών και στάδια, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016. 

Ειδικότερα, η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνει ανά στάδιο ως ακολούθως: 
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Παραλαβή ΣΤΑΔΙΟΥ 1: 40% 

Παραλαβή ΣΤΑΔΙΟΥ 2: 35% 

Παραλαβή ΣΤΑΔΙΟΥ 3: 25% 

Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, που συντάσσονται, ελέγχονται και 

εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 187 του Νόμου. Ειδικότερα αναγράφονται : 

I. Το είδος των εργασιών. 

II. Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 

III. Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν, τη μέγιστη συνολική αμοιβή 

και το άθροισμα των προηγουμένων αμοιβών. 

Σε περίπτωση σύμπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύ πίνακας επιμερισμού της αμοιβής στα μέλη της, ενώ σε περίπτωση 

αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την επιμερίζει στα μέλη της με ευθύνη του. 

IV. Οι εγγυητικές επιστολές, που ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού. 

V. Το πληρωτέο ποσό 

VI. Ο αναλογών Φ.Π.Α. 

Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την είσπραξή 

του : 

I. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. 

II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 

III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό 

πρόσωπο. Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών 

τους. 

IV. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής κρατήσεων. 

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) 

σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ.7 του Ν. 4412/2016. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ' αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από 

την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης. 

Διευκρινίζεται ότι : 

(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία 

Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, 

ΤΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ. 

(β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, 

με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού. 

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση 

ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. Αν η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου 

πέραν του μηνός, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 187, παρ.7 του Ν. 4412/2016. 

 

4.2.2 Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα 

κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών .Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής 

προβλέπονται στο νόμο και στην παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής. 

 

4.2.3 Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, με διάλυση της σύμβασης για τα απομένοντα στάδια μελέτης, 

κατά το άρθρο 192 του Ν. 4412/2016. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο. Στην 

περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις της διάλυσης αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 192 και 194 του Ν. 4412/2016. 

Επίσης μπορεί ο εργοδότης να διαλύσει τη σύμβαση και κατά την εκπόνηση σταδίου μελέτης, ευθυνόμενος σε πληρωμή 

αποζημίωσης, η οποία υπολογίζεται κατά την παρ. 2 του άρθρου 194 του Ν. 4412/2016. 

 

4.2.4 Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το κρίνει αναγκαίο και β) συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα γίνει με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα και 

κατάρτιση συμπληρωματικής Σύμβασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016. Για την έγκριση Σ.Π. και την 

υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης, που αφορούν συμπληρωματικές εργασίες, ο ανάδοχος υποβάλλει αναθεωρημένο 

χρονοδιάγραμμα της  σύμβασης. Ως προς την σύνταξη και έγκριση του Σ.Π. και την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης, 
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εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 132 και 186 του Ν. 4412/2016. Μετά την έγκριση του Σ.Π., ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υπογράψει χωρίς αντίρρηση Συμπληρωματική Σύμβαση και να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες που του ανατίθενται. Σε 

περίπτωση άρνησής του η Προϊσταμένη Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να διαλύσει, αζημίως για τον ΚτΕ, την 

σύμβαση, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016. Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με 

Σ.Σ., συνεπάγεται την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της Σ.Σ. (άρθρο 72 του Ν. 

4412/2016). 

 

4.3 Νόμισμα αμοιβής Αναδόχου 

Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι 

εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  

 

4.4 Χρηματοδότηση 

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από από το Πράσινο Ταμείο και από Πόρους του Δήμου Καστοριάς (ΣΑΤΑ) και θα βαρύνει τον 

κωδικό του Προϋπολογισμού έτους 2021 Κ.Α.: 64.7341.11 

Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

5.1.1 Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, που εκδίδεται κατά το άρθρο 72 του Ν. 

4412/2016, ίση προς το 5% του ποσού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Οι 

εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της 

αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 

 

5.1.2 Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 

 

5.1.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης, 

κατά τα άρθρα 72 και 187 του Ν. 4412/2016. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά 

αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ. 

 

5.1.4 Πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο και για τις τμηματικές πληρωμές κατά τα 

οριζόμενα στα άρθρα 72 και 187 του Ν. 4412/2016. Η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών ρυθμίζεται από τα άρθρα 72, 187 

και λοιπές διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

 

Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά διάκριση την πιστή εφαρμογή από 

τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη κατά του αναδόχου που προκύπτει από την 

εκπλήρωση των υπηρεσιών του. Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την 

απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη δήλωσή 

του προς τον εγγυητή. Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση του 

Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων 

 

Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 

6.1 Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες περαίωσης των εργασιών της σύμβασης, 

βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 185 του Ν. 4412/2016. 

 

6.2 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και κοινοποιούνται στο ανάδοχο. Εισπράττονται 

μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής ένστασης, μέσω της 
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πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την απόρριψη της ένστασης από την Προϊσταμένη αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 185 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 

7.1.1 Ο ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της  επιστήμης 

και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της παροχής του. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά 

του αναδόχου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχής του παραγράφονται ή σε έξι (6) έτη μετά την παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης ή τη λύση της με οποιονδήποτε τρόπο. (άρθρο 188 παρ. 1 του Ν. 4412/2016). 

 

7.1.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, αν τούτο ορίζεται στη σύμβαση. 

Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της  

σύμβασης και εφόσον ο ανάδοχος μπορεί να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη. 

 

7.1.3 Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, αλλά και μετά 

την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη, αποκαθίστανται από τον ανάδοχο με δικές 

του δαπάνες. (άρθρο 188 του Ν. 4412/2016). 

 

Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 

 

8.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Τεύχος Τεχνικών 

Δεδομένων που συνοδεύει την Διακήρυξη και τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και 

επαγγελματική κρίση. 

 

8.1.2 Αν ο Ανάδοχος κληθεί από τον Εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του Εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται 

να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον Εργοδότη 

ζητώντας σχετικές οδηγίες. 

 

8.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε 

για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ότι άλλο ανήκει σ' αυτόν. 

 

8.1.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον Εργοδότη για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και δεν 

επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 

 

8.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα τον Εργοδότη και τους 

υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, 

εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια του Εργοδότη. 

 

8.3 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων  

 

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του που 

απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 195 του Ν.4412/2016. Η υποκατάσταση 

στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν απόφασης της Π.Α. μετά από γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου. 

 

8.4 Εμπιστευτικότητα  

 

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος (και οι προστηθέντες του) 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και 

διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που 
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θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 

 

8.5 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

 

8.5.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κλπ.) που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο (και τους προστηθέντες του) στα 

πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων 

εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο 

Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης, σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή (εις διπλούν σφραγισμένα και θεωρημένα αρμοδίως καθώς και ψηφιακά σε επεξεργάσιμη μορφή- αρχεία .dwg 

.doc κλπ).  

 

8.5.2 Τα στοιχεία που θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και 

με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.  

 

8.6 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή  

 

Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, 

από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες του Εργοδότη με την βοήθεια / καθοδήγηση του Αναδόχου, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει : 

• τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 

• την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και του 

ιδιοκτήτη του, και 

• σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού, 

του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν 

να ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα. 

 

8.7 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 

 

8.7.1 Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των 

υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του Εργοδότη όποτε του ζητηθεί. 

 

8.7.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο Εργοδότης το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, 

χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας 

Σύμβασης. 

 

8.8 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου  

 

8.8.1 Ο Ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις 

φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά: 

• την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. κλπ, 

• την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, 

• την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για την καταβολή των 

εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του. 

 

8.8.2. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός 

αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες 

ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 

8.9 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του  
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Ο Ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 

την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (σε ΙΚΑ, ΤΜΕΔΕ κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

 

8.10 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο  

 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε 

δημόσιες ή δια του τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον Εργοδότη. 

 

8.11 Αλληλογραφία με τον Εργοδότη  

 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να αποστέλλονται κατ' αρχήν με 

ηλεκτρονική αποστολή σύμφωνα με τον ν. 4727/2020 (Α’ 184) , τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο 

ταχυδρομείο ή με courier και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

Ο ανάδοχος δύναται, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, να ορίζει εγγράφως άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως 
εκπρόσωπο του, γνωστοποιώντας στη διευθύνουσα υπηρεσία τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα ανά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα. 

 Άρθρο 9 Υποχρεώσεις Εργοδότη 

9.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων 
 
Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη Σύμβαση, 
εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει. 
 
9.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 
 
Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του άρθρου 187 
του Ν.4412/16 και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2. 
 

 

Άρθρο 10 ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 

 

10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης 

Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους 

και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε 

διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το άρθρο 198 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και την παρούσα (άρθρο 12).  

 

10.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου 

 

10.2.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα 

συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στην Διακήρυξη. 

 

10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν 

αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των  διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει 

μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

 

10.3 Ανωτέρα βία 

 

10.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανωτέρας βίας", τα οποία σαφώς και 

αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να 

αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την 
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εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν 

ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν.4412/16, ή τη σύμβαση. 

 

10.3.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση 

υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που 

κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών. 

 

10.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 

 

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του 

αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός 

αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την 

εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. 

 

 

Άρθρο 11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

( άρθρο 189 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρθρ. 94 του Ν.4782/21) 

 

11.1  Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για επιμέρους κατηγορίες μελετών, για τις οποίες τυχόν προβλέπεται ιδιαίτερη 

διαδικασία έγκρισης, οι υποβαλλόμενες κατά στάδιο μελέτες, καθώς και η συνολική μελέτη εγκρίνονται από το αρμόδιο, κατά 

περίπτωση όργανο της αναθέτουσας αρχής. Οι μελέτες υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία πραγματοποιεί 

συνοπτικό έλεγχο για την πληρότητα των παραδοτέων, σύμφωνα με τη σύμβαση και εκδίδει σχετική βεβαίωση μέσα σε 

δεκαπέντε (15) ημέρες, αλλιώς η βεβαίωση θεωρείται ως αυτοδικαίως εκδοθείσα. 

 

11.2 Αν σύμφωνα με τον νόμο, απαιτείται πριν την έγκριση της μελέτης η γνωμοδότηση άλλων υπηρεσιών και φορέων, η 

διευθύνουσα υπηρεσία την κοινοποιεί προς αυτούς, μετά από την υποβολή της τεχνικής έκθεσης του ελεγκτή και τις τυχόν 

απαιτηθείσες διορθώσεις ή συμπληρώσεις εκ μέρους του αναδόχου. Οι ως άνω φορείς και υπηρεσίες υποχρεούνται να 

υποβάλουν τη γνώμη τους μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την αποστολή της μελέτης προς αυτούς, εκτός αν 

προβλέπεται διαφορετική προθεσμία από ειδικές διατάξεις. Η παρέλευση της προθεσμίας θεωρείται ως θετική γνωμοδότηση. 

11.3. Η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 
υποχρεωτικά μέσα σε έναν (1) μήνα, από την υποβολή της μελέτης από τη διευθύνουσα υπηρεσία, συνοδευόμενη από την τυχόν 
απαιτούμενη γνώμη άλλων φορέων ή την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 3, την οποία βεβαιώνει το έγγραφο της διευθύνουσας 
υπηρεσίας. Αν οι ζητηθείσες από τον ανάδοχο συμπληρώσεις ή διορθώσεις αφορούν διακεκριμένο στάδιο ή κατηγορία μελέτης, 
μπορεί να γίνει τμηματική έγκριση των υπόλοιπων μελετών. Με αιτιολογημένη απόφασή του, που εκδίδεται εντός της προθεσμίας 
της παρούσας, το όργανο έγκρισης μπορεί να παρατείνει την προθεσμία έγκρισης, για δύο (2) ακόμα μήνες. 

11.4 Η έγκριση της μελέτης κατά τις παρ. 1, 2, 3 και 4 συνιστά και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Αν παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία της παρ. 4, επέρχεται αυτοδίκαιη έγκριση και παραλαβή της μελέτης και επιστρέφεται, μέσα σε δύο (2) 
μήνες μετά από τη ρητή ή αυτοδίκαιη παραλαβή, η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. 

11.5 Επιτρέπεται να παραληφθεί, εκτός αν άλλως ορίζεται στη σύμβαση, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, μελέτη αυτοτελούς 
τμήματος έργου που εκπονήθηκε. 

11.6 Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελειών της μελέτης, υπόκεινται σε εξαετή παραγραφή, η οποία 
άρχεται την επομένη της παραλαβής της μελέτης ή της λύσης της σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο. 

11.7 Οι αξιώσεις του αναδόχου για την καταβολή της αμοιβής του παραγράφονται σε πέντε (5) έτη από τη ρητή ή αυτοδίκαιη 
παραλαβή της μελέτης, αν δεν έχουν ήδη υποπέσει σε παραγραφή, σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις του παρόντος. 

   

 Άρθρο 12 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

12.1 Έκπτωση Αναδόχου  
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Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Π.Α., όπως 

λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 191 του Ν. 4412/2016. Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η 

διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά. Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει 

υπέρ του εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών 

οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική ρήτρα για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας. 

 

12.2 Διάλυση της σύμβασης 

 

Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί σε διάλυση σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 133 και 192 

παρ. 1 & 2 του Ν.4412/2016.  

 

12.3 Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους 

 

Πτώχευση του αναδόχου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση ή άλλου είδους αδυναμία μέλους 

σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα αντικατάστασής του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 195 του 

Νόμου. Θέματα υποκατάστασης του αναδόχου ή μελών αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας ρυθμίζονται με τις διατάξεις του 

άρθρου 195 του Ν.4412/2016 

 

Άρθρο 13 ΔΙΟΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Θέματα διοικητικής και δικαστικής επίλυσης διαφορών ρυθμίζονται με τι διατάξεις των άρθρων 175 και 198 του Ν .4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 
  
 

Άρθρο 14 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

14.1 Νομοθεσία  

 

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στην οικεία Διακήρυξη  

 

14.2 Γλώσσα επικοινωνίας 

14.2.1 Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

 

14.2.2 Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή 

φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί 

ερμηνεία ή μετάφραση από ή /και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει 

τον ίδιο. 

 

14.2.3 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα  

 

             Μανιάκοι    12/5/2021. 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε/Θεωρήθηκε 

 

Ο Προϊσ/μενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δήμου Καστοριάς 

 

Χρυσόστομος Βαϊνάς 

 

Αγρ Τοπογράφος Μηχανικός με Α΄β 

 

Ανδρέας Μόκκας 

 

Αγρ Τοπογράφος Μηχανικός με Α΄β, MSC 
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