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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β 
ΜΕΡΟΣ  

 

∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Για µελέτες που ανατίθενται 

 κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 µε ανοικτή διαδικασία για τη 

σύναψη ηλεκτρονικών δηµόσιων συµβάσεων µελετών κάτω των ορίων  µε 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής.  

 

 

 

 

 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ  

Β. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Παραρτήµατα : 

1.  «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 

ΛΑΡΙΣΑΣ» 

2. Χάρτης περιοχής µελέτης 

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

∆. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ  

Ο ∆ήµος Λαρισαίων ανέθεσε, στις 1/12/2014, τη µελέτη  «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ», η οποία ολοκληρώθηκε σε 2 στάδια τον 
Σεπτέµβριο του 2015. Η µελέτη που εκπονήθηκε εντάσσεται στο ΠΕΠ Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηµατικότητα της ΠΠ 2007-2013, Πράξη «Εξοικονόµηση Ενέργειας Λαρισαίων».  

Βασικό αντικείµενο της µελέτης αστικής κινητικότητας, ήταν η εκπόνηση ενός 
ολοκληρωµένου σχεδίου για τη διαχείριση και το σχεδιασµό µέτρων και παρεµβάσεων 
βιώσιµης κινητικότητας µε χρονικό ορίζοντα βραχυπρόθεσµο ,µεσοπρόθεσµο και 
µακροπρόθεσµο (15 ετών).  

Το αντικείµενο του 1ου  Σταδίου  αφορούσε στην καταγραφή και αξιολόγηση των 
χαρακτηριστικών της υφιστάµενης κατάστασης, και σε προκαταρκτικές προτάσεις. Το 2ο 
Στάδιο της µελέτης  αφορούσε  στην οριστικοποίηση του Σχεδίου Βιώσιµης Κινητικότητας. Η 
µελέτη εγκρίθηκε στο σύνολό της από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον Οκτώβριο του 2015. 

Το Σχέδιο Βιώσιµης Κινητικότητας θέτει τις βάσεις για µια πιο βιώσιµη πόλη και περιγράφει 
τις πολιτικές µετακίνησης, κυκλοφοριακής οργάνωσης και στάθµευσης για την πόλη.  Στο 
ΣΒΑΚ προτείνονται παρεµβάσεις στην ιεράρχηση και κυκλοφοριακή οργάνωση του οδικού 
δικτύου, µε στόχο:   

- Τη δηµιουργία ενός βασικού συλλεκτήριου οδικού δικτύου, το οποίο οι οδηγοί των 
οχηµάτων θα έχουν στη διάθεσή τους για να κινηθούν (και να σταθµεύσουν σε 
καθορισµένους χώρους), χωρίς καθυστερήσεις και µε ασφάλεια, µε απλοποίηση, όπου αυτό 
είναι εφικτό, των κινήσεων στους σηµαντικούς κόµβους. 

- Τη µετατροπή όλων των τοπικής σηµασίας οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, 
µονής κατεύθυνσης, µε συχνές εναλλαγές στη φορά κατεύθυνσης, έτσι ώστε να 
αποτρέπονται οι διαµπερείς κινήσεις µέσω αυτών. Το δίκτυο οδών ήπιας κυκλοφορίας, θα 
εξυπηρετεί µόνο την πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες µε χαµηλές ταχύτητες 
(20χλµ/ώρα) και ταυτόχρονα θα κάνει αρµονική τη συνύπαρξη πεζών, ποδηλατιστών και 
αυτοκινήτων.  

- Τη δηµιουργία ενός ευρύτατου δικτύου κίνησης πεζών (µέσω πεζοδρόµων, οδών ήπιας 
κυκλοφορίας, διευρυµένων πεζοδροµίων) που σε συνδυασµό µε την ενίσχυση των ήπιων 
«εναλλακτικών» µορφών µετακίνησης (ποδήλατο, κλπ) θα οργανώσει κυκλοφοριακά την 
κεντρική περιοχή της πόλης µε τη φιλοσοφία της βιώσιµης κινητικότητας και θα 
δηµιουργήσει συνθήκες µείωσης των αναγκών µετακίνησης µε Ι.Χ.  

- την προώθηση - διευκόλυνση των µέσων µαζικής µεταφοράς, σε επίπεδο 
πληροφόρησης αλλά και παροχής προτεραιότητας, όπου αυτό είναι δυνατό. 

Η πιο σηµαντική πολεοδοµικού - κυκλοφοριακού χαρακτήρα παρέµβαση, είναι η µετατροπή 
όλων των τοπικών οδών σε ήπιας κυκλοφορίας, µε απώτερο στόχο την επαναφορά της 
έννοιας της γειτονιάς, στον κεντρικό ιστό της πόλης. Έτσι, δηµιουργούνται συνθήκες 
αντίστοιχες µε εκείνες ενός πεζοδρόµου, ενώ παράλληλα εξυπηρετούνται οι ανάγκες 
στάθµευσης των κατοίκων, οι οποίες είναι ανελαστικές.  

Σε συνέχεια των συµπερασµάτων της παραπάνω µελέτης, ο ∆ήµος Λαρισαίων, τον Απρίλιο 
του 2016 προκήρυξε διαγωνισµό για την ανάθεση της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
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ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» προκειµένου να προχωρήσει την εφαρµογή του 
ΣΒΑΚ σε βραχυπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα και συγκεκριµένα  σε επίπεδο κυκλοφοριακής 
ρύθµισης, σήµανσης (οριζόντιας και κατακόρυφης)  καθώς και στάθµευσης στην κεντρική 
περιοχή της πόλης που περιβάλλεται από τις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου, Λαγού, Τάκη 
Τσόγκα (πρώην Καλλιθέας), Γεωργιάδου και Αεροδροµίου καθώς και στην περιοχή του 
Σταθµού του ΟΣΕ η οποία  περιβάλλεται από τις οδούς Φαρσάλων, Ηρώων πολυτεχνείου, 
Βόλου, Σαπφούς, Παλαιολόγου και Πτολεµαίου. Η µελέτη ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε 
τον Απρίλιο του 2017. 

Οι ανωτέρω  µελέτες πραγµατεύτηκαν µετά από εκτεταµένες διαβουλεύσεις µε τους 
πολίτες, όλα τα απαιτούµενα ζητήµατα του Σχεδίου Αστικής Κινητικότητας για το ∆ήµο. 
Οδήγησαν σε ενέργειες που αφορούν την τροποποίηση του ΓΠΣ Λάρισας, του εγκεκριµένου 
σχεδίου πόλης (πχ χαρακτηρισµός αποχαρακτηρισµός πεζοδρόµων), των γραµµών του 
αστικού ΚΤΕΛ , τον αποχαρακτηρισµό Εθνικού οδικού δικτύου που διέρχεται από την πόλη 
της Λάρισας κ.λ.π. 

Τον ∆εκέµβριο του 2017 ανατέθηκε η Υπηρεσία "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ", η 
οποία ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε τον Οκτώβριο του 2018, προκειµένου ο ∆ήµος 
Λαρισαίων να είναι άµεσα σε πλήρη ετοιµότητα να λειτουργήσει σύστηµα ελεγχόµενης 
στάθµευσης για την πόλη. 

Τέλος προκειµένου να προχωρήσει η εφαρµογή του ΣΒΑΚ σε επίπεδο έργων (υλοποίηση 
γεωµετρικών παρεµβάσεων), και για να υπάρχουν µελέτες εφαρµογής ο ∆ήµος, τον Μάιο 
του 2016 προκήρυξε διαγωνισµό για την ανάθεση της «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ». Αποτέλεσε µελέτη Αστικής 
ανάπλασης σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής για τµήµα του κέντρου της πόλης της 
Λάρισας και συγκεκριµένα για την περιοχή που περικλείεται µεταξύ των οδών Ανθίµου 
Γαζή – Κύπρου – Νικηταρά - Ηρώων Πολυτεχνείου καθώς και της  περιοχής του Σταθµού  
και αφορούσε διαµορφώσεις πεζοδρόµων, διαπλατύνσεις πεζοδροµίων, ποδηλατοδρόµων, 
οριοθέτηση χώρων στάθµευσης,  διαµόρφωση οδών ήπιας  κυκλοφορίας κλπ.  Η µελέτη 
ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε τον Οκτώβριο του 2018. Βάσει της ανωτέρω µελέτης 
υλοποιήθηκαν και θα υλοποιηθούν έργα που χρηµατοδοτήθηκαν από ίδιους πόρους του 
∆ήµου αλλά και από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  Περιφέρειας Θεσσαλίας 
(ΕΣΠΑ 2014-2020).Τα έργα αφορούν την ανακατασκευή οδών όπως η οδός Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, η οδός Βενιζέλου, η οδός Ηπείρου, η οδός Μανδηλαρά, η οδός Ιουστινιανού,  
η οδός Κολοκοτρώνη, η οδός Ηλιοδώρου, η οδός Ασκληπιού κ.α.   

Σε συνέχεια των προηγούµενων µελετών και κυρίως της «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» και για να ολοκληρωθεί η 
µελέτη αστικής ανάπλασης για την περιοχή του κέντρου της πόλης της Λάρισας 
καθώς και ο γεωµετρικός σχεδιασµός του εσωτερικού δακτυλίου ο ∆ήµος Λαρισαίων 

προκηρύσσει διαγωνισµό για την ανάθεση της «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – Β ΜΕΡΟΣ» . Αποτελεί µελέτη 

εφαρµογής για τον γεωµετρικό σχεδιασµό οδών, την διαµόρφωση κόµβων, πεζοδρόµων 

ποδηλατοδρόµων, οδών ήπιας  κυκλοφορίας, την οριοθέτηση χώρων στάθµευσης κ.λ.π. Θα 

περιλαµβάνει την µελέτης σήµανσης. Η περιοχή µελέτης περιλαµβάνει                   :  
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• τον εσωτερικό δακτύλιο της πόλης της Λάρισας  δηλαδή τις οδούς  Λαγού - Τάκη 

Τσιόγκα (πρώην Καλλιθέας) και το µη διανοιγµένο τµήµα του - Γεωργιάδου - 

Αεροδροµίου - Ηρώων Πολυτεχνείου  

• το σύνολο της  περιοχής που περικλείεται µεταξύ των οδών Λαγού - Τάκη Τσιόγκα 

(πρώην Καλλιθέας) και το µη διανοιγµένο τµήµα του - Γεωργιάδου - Αεροδροµίου - 

Ηρώων Πολυτεχνείου - Ανθίµου Γαζή – Κύπρου - Νικηταρά - Αυξεντίου  

• τις οδούς Ζωοδ. Πηγής -  Ρόδου – Ολύµπου – ∆ιονύσου της περιοχής των 

Αµπελοκήπων 

 

Στόχος της είναι η  υλοποίηση  γεωµετρικών διαµορφώσεων: 

 
1) στο σύνολο του εσωτερικού δακτυλίου της πόλης της Λάρισας (και στο µη διανοιγµένο 

τµήµα του) και στις συλλεκτήριες οδούς της περιοχής µελέτης οι οποίες θα επωµιστούν όλο 

το κυκλοφοριακό  βάρος. Η διαχείριση της λειτουργίας (πχ έλεγχος προγραµµάτων 

σηµατοδοτών) και η µελέτη γεωµετρικής διαµόρφωσης των οδών αυτών θα οδηγήσει στην 

βελτίωση της οδικής ασφάλειας, στην αποτροπή των παράνοµων σταθµεύσεων, στην 

διασφάλιση της ανεµπόδιστης και ασφαλούς κίνησης, πεζών και ΑµεΑ. 

2) στο δίκτυο δρόµων ήπιας κυκλοφορίας και πεζοδρόµων, στην περιοχή µελέτης, 
µειώνοντας  ή εξαλείφοντας την διάκριση µεταξύ του πεζοδροµίου και του οδοστρώµατος 
δηµιουργώντας ένα ενιαίο «επίπεδο εδάφους» µε χρωµατικές αντιθέσεις και ανάγλυφες 
επιφάνειες  χρησιµοποιώντας  επιστρώσεις κατάλληλων υλικών οδοστρώµατος (πλακών, 
κυβολίθων , χρώµα ασφάλτου κ.α.) και όπου µε βάση την µείωση της ταχύτητας των 
οχηµάτων θα λειτουργούν  µε την αρχή  ότι όλα τα µέσα µεταφοράς πρέπει να µοιραστούν 
εξίσου το δεδοµένο χώρο του δρόµου.  Φύτευση και ο αστικός εξοπλισµός θα είναι 
σχεδιασµένος για να εµποδίζει τα µηχανοκίνητα οχήµατα και θα χωροθετούνται ειδικοί 
χώροι στάθµευσης των οχηµάτων. Έµφαση δίνεται στα  δίκτυα που θα ενώνουν τις 
περιοχές του Α’ Αρχαίου Θεάτρου, του ποταµού Πηνειού, του Β’  Αρχαίου Θεάτρου, του 
Φρουρίου, του Προσκήνιου Πολιτισµού,  του Μύλου, του σταθµού των Υπεραστικών ΚΤΕΛ, 
του πάρκου Αλκαζάρ, του πάρκο στην εκκλησία Αγίου Αντωνίου, περιοχές σχολείων κ.λ.π. 
µεταξύ τους. Οι επισκέπτες όπως και οι κάτοικοι των περιοχών θα έχουν τη δυνατότητα να 
µετακινηθούν µέσα από κοινόχρηστους χώρους και ζώνες ήπιας κυκλοφορίας σε περιοχές 
κατοικίας, εργασίας, αναψυχής και  εµπορικών δραστηριοτήτων. 

3) στους βασικούς διαδρόµους  κίνησης των πεζών όπου θα καθορίζεται το είδος και το 
εύρος των παρεµβάσεων σε πεζοδρόµια και διαβάσεις πεζών, για την ασφαλή µετακίνηση 
τους στην περιοχή µελέτης µε έµφαση στην ανεµπόδιστη κίνηση των ΑµΕΑ (ράµπες για 
αµαξίδια, οδεύσεις τυφλών, κλπ). 

4) στο δικτύου των ποδηλατοδρόµων στην περιοχή µελέτης για την σύνδεση του  µε την 
δηµιουργία γραµµικών αξόνων ποδηλατοδρόµων µε πλήθος συνοικιών της πόλης 

2) στα σηµεία πρόσβασης και αναµονής στις περιοχές των στάσεων των Μ.Μ.Μ. στην περιοχή 
της µελέτης για τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των ΜΜΜ. 

3) στους χώρους στάθµευσης του συνόλου των χρηστών στην περιοχή µελέτης  (κατοίκων, 
επισκεπτών,  ειδικών  θέσεων στάθµευσης,  ελεγχόµενης στάθµευσης). 
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Όλα τα ανωτέρω συγκλίνουν προς την εφαρµογή µιας στρατηγικής που αποσκοπεί στην:  
• ∆ιαχείριση λειτουργίας των αρτηριών και των συλλεκτήριων οδών για τη  βελτίωση 

της οδικής ασφάλειας  
• Μείωση χρήσης Ι.Χ. αυτοκινήτου - µείωση της κίνησης και του αριθµού των 

διερχοµένων οχηµάτων στους δρόµους ήπιας κυκλοφορίας 
• ∆ιευκόλυνση µετακίνησης πεζών και ΑµεΑ 
• Αύξηση του πρασίνου µε τις δενδροστοιχίες και τους νέους χώρους πρασίνου στους 

δρόµους ήπιας κυκλοφορίας τους πεζοδρόµους και ποδηλατοδρόµους. 
• Βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας λόγω της µείωσης των αέριων ρύπων και 

των αιωρούµενων µικροσωµατιδίων 
• ∆ηµιουργία συνθηκών ασφαλούς χρήσης του ποδηλάτου  
• Μείωση κυκλοφοριακού προβλήµατος κατά τις ώρες αιχµής στην περιοχή 

παρέµβασης 
• Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης για τα µέσα µεταφοράς  
• Γενικότερη αναβάθµιση στο υποβαθµισµένο οικιστικά αστικό περιβάλλον της 

περιοχής παρέµβασης. 
Η µελέτη θα ιεραρχήσει τα µέτρα που θα ληφθούν στα πλαίσια υλοποίησης της 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
για το σύνολο της κεντρικής περιοχής της πόλης της Λάρισας, σε συνάρτηση µε τις 
υπόλοιπες µελέτες και υπηρεσίες που ακολούθησαν το ΣΒΑΚ. Για το σκοπό αυτό θα θέσει 
στόχους µε συγκεκριµένα µετρήσιµα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου 
επίτευξης των µέτρων που λαµβάνονται για το κέντρο της πόλης της Λάρισας. Θα λάβει 
υπόψη όλα τα έργα που υλοποιήθηκαν κατά το πρόσφατο παρελθόν αλλά και αυτά που 
υλοποιούνται στην παρούσα φάση ή έχουν προγραµµατιστεί να υλοποιηθούν. Ο Ανάδοχος 
σε συνεργασία µε την Υπηρεσία θα πρέπει να επιλέξει τους στόχους αυτούς και να 
καθορίσει τα βασικά σηµεία αναφοράς για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
αποδοτικότητας των µέτρων. ∆ίδονται ως παραδείγµατα στόχων  τα κάτωθι: 

• Αύξηση της προσβασιµότητας από ΑΜΕΑ µέσω αύξησης των διαδροµών που 
µπορούν να γίνονται ανεµπόδιστα από ανθρώπους µε κινητικά προβλήµατα. Θα 
υπολογίζεται µε µονάδα µέτρησης τα χ.λ.µ το µήκος οδικού δικτύου που 
ανακατασκευάζεται σύµφωνα µε τις ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ή βελτιώνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
προδιαγραφές. Θα τεθεί στόχος υλοποίησης πχ συγκεκριµένων χ.λ.µ. µε 
ανακατασκευή αρτηριών και συλεκτήριου δικτύου ανά 5ετία ή θα τεθεί στόχος 
ανακατασκευής συγκεκριµένων οδικών αξόνων  

• Αύξηση των ήπιων µεταφορικών υποδοµών  µέσω αύξησης των διαδροµών 
ποδηλατοδρόµων. Θα υπολογίζεται µε µονάδα µέτρησης τα χ.λ.µ το µήκος των 
ποδηλατοδρόµων που ανακατασκευάζεται σύµφωνα µε τις ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. Θα τεθεί 
στόχος υλοποίησης πχ υλοποίηση συγκεκριµένων χ.λ.µ. ποδηλατοδρόµων ανά 
10ετία.  

• ανακατασκευή αρτηριών και συλλεκτήριων οδών. Θα τεθεί ποσοτικός στόχος 
υλοποίησης πχ συγκεκριµένων χ.λ.µ. οδικού δικτύου ανά 10ετία αλλά και ποιοτικός 
στόχος πχ διάνοιξη και κατασκευή συγκεκριµένων οδικών τµηµάτων για την 
βελτίωση του συστήµατος των µεταφορών. 
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• Αύξηση των οδών ήπιας κυκλοφορίας µέσω αλλαγής των κυκλοφοριακών 
ρυθµίσεων, αλλαγής της οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης και των έργων 
ανακατασκευής του οδικού δικτύου σύµφωνα µε τις ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. Θα τεθεί ποσοτικός 
στόχος υλοποίησης πχ υλοποίηση συγκεκριµένων χ.λ.µ. οδικού δικτύου κ.λ.π. ανά 
10ετία αλλά και ποιοτικός στόχος πχ σύνδεση συγκεκριµένων χρήσεων (πχ Α’ 
Αρχαίου Θεάτρου, του ποταµού Πηνειού, του Β’  Αρχαίου Θεάτρου, του Φρουρίου, 
του Προσκήνιου Πολιτισµού,  του Μύλου, του σταθµού των Υπεραστικών ΚΤΕΛ, του 
πάρκου Αλκαζάρ, του πάρκο στην εκκλησία Αγίου Αντωνίου, σχολείων κ.λ.π.,   µέσω 
δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας.  

• Υλοποίηση της νέας γεωµετρικής διαµόρφωσης θέσεων στάθµευσης για την 
υλοποίηση και την καλύτερη λειτουργία της νέας Ελεγχόµενης Στάθµευσης. Θα 
υπολογίζεται µε µονάδα µέτρησης τα χ.λ.µ το µήκος οδικού δικτύου που 
ανακατασκευάζεται σύµφωνα µε τις ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. Θα τεθεί στόχος υλοποίησης πχ 
συγκεκριµένων χ.λ.µ. οδικού δικτύου ανά 5ετία.  

• Μείωση των περιβαλλοντικών ρύπων µέσω µείωσης του CO2 εντός του αστικού 
κέντρου. Θα υπολογίζεται µε µονάδα µέτρησης τα χλγρ. Θα τεθεί στόχος πχ  
συγκεκριµένο ποσοστό µείωσης ανά 10ετία.  

• Αύξηση της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για την µετακίνηση στο κέντρο της 
πόλης. Θα υπολογίζεται το ποσοστό των µετακινούµενων µέσω της διάθεσης 
ερωτηµατολογίων. Θα τεθεί στόχος πχ  συγκεκριµένο ποσοστό µείωσης ανά 10ετία.  

 

Β. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

B1.Περιοχή µελέτης 

Ως περιοχή µελέτης ορίζονται:  

• ο εσωτερικός δακτύλιος της πόλης της Λάρισας  δηλαδή οι οδοί  Λαγού - Τάκη 

Τσιόγκα (πρώην Καλλιθέας) και το µη διανοιγµένο τµήµα - Γεωργιάδου - 

Αεροδροµίου - Ηρώων Πολυτεχνείου  
• το σύνολο της  περιοχής που περικλείεται µεταξύ των οδών Λαγού - Τάκη 

Τσιόγκα (πρώην Καλλιθέας) και το µη διανοιγµένο τµήµα - Γεωργιάδου - 
Αεροδροµίου - Ηρώων Πολυτεχνείου - Ανθίµου Γαζή - Κύπρου - Νικηταρά - 
Αυξεντίου  

• οι οδοί Ζωοδ. Πηγής -  Ρόδου – Ολύµπου – ∆ιονύσου της περιοχής των 

Αµπελοκήπων 

∆ιαιρείται στις  κάτωθι υποπεριοχές µελέτης:  

• 1η Υποπεριοχή Μελέτης - η περιοχή που περικλείεται µεταξύ των οδών Κύπρου – 

Θέτιδος - Αθηνάς – Τάκη Τσιόγκα (πρώην Καλλιθέας) - Γεωργιάδου – Ολύµπου – 

Κύπρου  

• 2η Υποπεριοχή Μελέτης - η περιοχή που περικλείεται µεταξύ των οδών Λαγού - Τάκη 

Τσιόγκα (πρώην Καλλιθέας) και το µη διανοιγµένο τµήµα  - Αθηνάς – Θέτιδος– Κύπρου 

– Ανθίµου Γαζή -   Ηρώων Πολυτεχνείου  
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• 3η Υποπεριοχή Μελέτης – α) η περιοχή που περικλείεται µεταξύ των οδών Ολύµπου - 

Γεωργιάδου – Αεροδροµίου - Ηρώων Πολυτεχνείου - Αυξεντίου – Νικηταρά – Κύπρου β) 

εσωτερικός δακτύλιος της πόλης της Λάρισας  δηλαδή οι οδοί  Λαγού - Τάκη 

Τσιόγκα (πρώην Καλλιθέας) και το µη διανοιγµένο τµήµα - Γεωργιάδου - 

Αεροδροµίου - Ηρώων Πολυτεχνείου και γ) οι οδοί Ζωοδ. Πηγής - Ρόδου – Ολύµπου – 

∆ιονύσου της περιοχής των Αµπελοκήπων 

Η περιοχή, οι υποπεριοχές µελέτης και οι οδοί που θα µελετηθούν σηµειώνονται στο 
συνηµµένο σχέδιο (Παράρτηµα 2), που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος 
Τεύχους Τεχνικών ∆εδοµένων.  

Η µελέτη θα ενσωµατώσει σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία την υπάρχουσα 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ και των λοιπών µελετών και υπηρεσιών που 
προηγήθηκαν και ως εκ τούτου θα συµπεριλαµβάνει το σύνολο της περιοχής που 
περικλείεται από τον εσωτερικό δακτύλιο της πόλης προκειµένου τα παραδοτέα της να 

παρουσιάζονται σε κοινά ενοποιηµένα σχέδια, ψηφιακά αρχεία  και βάσεις δεδοµένων.  

  
Β.2 ∆εδοµένα και στοιχεία 

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα διαθέσει στους µελετητές όσα από τα απαραίτητα χαρτογραφικά 
υπόβαθρα είναι διαθέσιµα σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή. Θα παραδοθούν στοιχεία σε 
AutoCAD , τα υπάρχοντα γεωµετρικά στοιχεία δοµηµένα σε arc GIS 9.3.1, και στοιχεία σε 
έντυπη µορφή που τηρούνται στον ∆ήµο. Θα παραδοθούν σε AutoCAD τα τοπογραφικά 
υπόβαθρα της περιοχής µελέτης.  
Οι µελετητές θα πρέπει να συγκεντρώσουν και να αποδελτιώσουν µε δικά τους µέσα τα 
παρακάτω: 
Α)  στοιχεία που απαιτούνται για την άρτια εκπόνηση της µελέτης. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• οι συναφείς µελέτες που έγιναν κατά το παρελθόν ή εκπονούνται παράλληλα µε την 
παρούσα µελέτη όπως το ΓΠΣ και η τρέχουσα τροποποίησή του, η Μελέτη Αστικής 
Κινητικότητας για το ∆ήµο Λαρισαίων, η Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων Άµεσης 
Εφαρµογής στα Πλαίσια της Υλοποίησης τους  Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας 
(η οποία θα συνοδεύεται από κανονιστικές αποφάσεις), η Παροχή Υπηρεσιών 
Καταγραφής Στοιχείων οδών στην Ευρύτερη Περιοχή του Κέντρου της Λάρισας, η 
Υπηρεσία "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ", η «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» (η οποία θα συνοδεύεται 
από κανονιστικές αποφάσεις) και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.   

• ο υπό εξέλιξη αποχαρακτηρισµός του Εθνικού δικτύου εντός της πόλης της Λάρισας από 
τη ∆ΜΕΟ 

• η τροποποίηση του πολεοδοµικού σχεδίου του κέντρου της πόλης (χαρακτηρισµοί-
αποχαρακτηρισµοί πεζοδρόµων)-κανονισµός λειτουργίας πεζοδρόµων 

• τα στοιχεία απογραφών στάθµευσης και ερευνών χαρακτηριστικών στάθµευσης σε 
αντιπροσωπευτικές διαδροµές της κεντρικής περιοχής, που διενεργήθηκαν στα πλαίσια 
των προηγούµενων µελετών και υπηρεσιών.  

• τα στοιχεία µετρήσεων  κυκλοφοριακών φόρτων σε  διατοµές του κύριου οδικού δικτύου 
και στρεφουσών κινήσεων στους κύριους κόµβους της πόλης, που διενεργήθηκαν στα 
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πλαίσια εκπόνησης του ΣΒΑΚ (2015) 

• δείκτες αξιολόγησης που παραδόθηκαν στα πλαίσια εκπόνησης του ΣΒΑΚ (2015). Οι 
προτάσεις του σχεδίου αιτιολογήθηκαν µε γνώµονα την συνεισφορά της κάθε µίας στην 
αντιµετώπιση των προβληµάτων που  εντοπίστηκαν από την ανάλυση, καθώς και στην 
επίτευξη των περιβαλλοντικών και άλλων στόχων της µελέτης και ειδικότερα των στόχων 
του Προγράµµατος Εξοικονοµώ (στοιχεία υπολογισµού των επιπτώσεων των 
παρεµβάσεων και µέτρων στην κατανάλωση καυσίµων και τις εκποµπές CO2),  

• στοιχεία ελέγχου της κυκλοφοριακής ικανότητας των σηµατοδοτούµενων κόµβων του 
εσωτερικού δακτυλίου και της περιοχής µελέτης που επηρεάζονται από την εφαρµογή 
των οδών ήπιας κυκλοφορίας των πεζοδροµήσεων και την λειτουργία των 
ποδηλατοδρόµων.  

• στοιχεία ελέγχου των διαβάσεων πεζών και της συνέχειας των διαδροµών των πεζών και 
των ποδηλατοδρόµων κυρίως στις συλλεκτήριες οδούς και στις αρτηρίες.  

Β) στοιχεία για τα έργα που έχουν υλοποιηθεί, υλοποιούνται κατά την παρούσα φάση, έχουν 
προγραµµατιστεί να υλοποιηθούν ή αναµένετε να προγραµµατιστούν στο άµεσο µέλλον. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• Ανακατασκευή  οδών ή τµηµάτων τους πχ οι οδοί : Ηπείρου από την συµβολή µε την 
οδό Ανθίµου Γαζή έως την συµβολή µε την οδό Μανδηλαρά,  Μανδηλαρά από την 
συµβολή µε την οδό Ανθίµου Γαζή έως την συµβολή µε την οδό Ηπείρου,   Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, Βενιζέλου από την συµβολή µε την Φιλελλήνων έως την συµβολή µε την 
οδό Ολύµπου,  Ασκληπιού έως το πεζοδροµηµένο τµήµα της,  Κολοκοτρώνη, Λάµπρου 
Κατσώνη, Ιουστινιανού, Κοραή,  ανακατασκευή τµήµατος της συνοικίας του Αγίου 
Κωνσταντίνου, κατασκευή νέου ποδηλατοδρόµου για την σύνδεση της συνοικίας της 
Νέας Σµύρνης µε το κέντρο της πόλης ,κ.α.  

• ‘ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ’ 

• ολοκλήρωση του εξωτερικού περιµετρικού δακτυλίου (Περιφέρεια Θεσσαλίας) 

• Υλοποίηση Ελεγχόµενης Στάθµευσης 
 
Τα συγκεκριµένα στοιχεία και δεδοµένα και τα χαρακτηριστικά τους, θα πρέπει να περιγραφούν 
στο τεύχος της Τεχνικής Προσφοράς και θα αποτελέσουν στοιχείο αξιολόγησης της 
ποιότητάς της για την πλήρωση του 1ου Κριτήριου της Τεχνικής προσφοράς της 
∆ιακήρυξης  (Άρθρο 21.1). 

 
Β.3 Μεθοδολογικές κατευθύνσεις 
 

Στην τεχνική τους προσφορά οι µελετητές θα πρέπει να αναφέρουν αναλυτικά τις µεθόδους και 

τα εργαλεία που κρίνουν σαν αποτελεσµατικότερα για την εκπόνηση της µελέτης. 

Επισηµαίνουµε ότι είναι απαραίτητη:  

• η ενσωµάτωση των υφιστάµενων µελετών και ειδικότερα της υπάρχουσας 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ προκειµένου τα παραδοτέα της να 

παρουσιάζονται σε κοινά ενοποιηµένα σχέδια, ψηφιακά αρχεία  και βάσεις δεδοµένων. Η 

µελέτη και τα ψηφιακά αρχεία που θα παραδοθούν (υφιστάµενων στοιχείων του ∆ήµου, 
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νέων στοιχείων που θα προκύψουν), θα είναι έτοιµα προς την ενοποίησή τους µε τα 

υφιστάµενα αρχεία dwg του ∆ήµου. Αν απαιτηθούν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις και 

µετατροπές θα γίνουν από τον ανάδοχο.  

• η ένταξη των στοιχείων και των δεδοµένων της µελέτης (υφιστάµενων στοιχείων του 

∆ήµου, νέων στοιχείων που θα προκύψουν), πλήρως αποσφαλµατωµένα και δοµηµένα 

σε GIS συµβατό µε το arc GIS SDE 9.3.1-ORACLE 10g, γιατί αυτό αποτελεί το 

υφιστάµενο γενικό γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών του ∆ήµου Λαρισαίων. Η µελέτη 

και τα ψηφιακά αρχεία που θα παραδοθούν θα είναι έτοιµα προς την ενοποίησή τους µε 

την υφιστάµενη βάση δεδοµένων GIS του ∆ήµου. Αν απαιτηθούν οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις και µετατροπές θα γίνουν από τον ανάδοχο.  

 

Τα παραπάνω θα περιγραφούν αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Προσφοράς και θα 
αποτελέσουν στοιχείο αξιολόγησης της ποιότητάς της για την πλήρωση του 2ου 
Κριτήριου της Τεχνικής προσφοράς της ∆ιακήρυξης (Άρθρο 21.1). 
 

B.4.Αντικείµενο της Μελέτης  

Η µελέτη θα εκπονηθεί σε τρεις διακριτές φάσεις . Οι τµηµατικές προθεσµίες, ορίζονται ως 

ακολούθως: 

 
1. Α Φάση συνολικά  τέσσερις  (4) µήνες  

• Έγκριση Α Φάσης (1) µήνας 

2. Β Φάση συνολικά τέσσερις  (4) µήνες   

• Έγκριση Β Φάσης (1) µήνας 

3.  Γ Φάση συνολικά τέσσερις  (4) µήνες   

• Έγκριση Γ Φάσης (1) µήνας  

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του µελετητικού αντικειµένου ορίζεται σε 12 δώδεκα  µήνες.  

Β.4.1 A’ Φάση : Συνολική διάρκεια τέσσερις (4) µήνες (µη συµπεριλαµβανοµένων των 
εγκρίσεων) 

Η Α΄ Φάση θα εκκινήσει µετά τη σχετική υπογραφή της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας 

Αρχής και του Αναδόχου. 

Συνολικά θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες:  

α) Συλλογή και Αξιολόγηση στοιχείων υφιστάµενων σχετικών µελετών 

Η πρώτη δραστηριότητα αφορά στη συλλογή, αποδελτίωση, ταξινόµηση και οργάνωση σε 
κατάλληλη βάση δεδοµένων όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την εκπόνηση της 
παρούσας µελέτης και για το σύνολο της περιοχής της. 

β) Προτάσεις (σχέδια) για το οριστικό σχέδιο κυκλοφοριακής οργάνωσης  και στάθµευσης της 
1ης υποπεριοχής της µελέτης.  

Με βάση τις προτάσεις των υφιστάµενων συναφών (µελετών, υπηρεσιών, τροποποιήσεων 
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σχεδίου πόλης κ.λ.π) θα ληφθεί υπόψη: 

• η Ιεράρχηση του οδικού δικτύου, και η τελική κατάταξη του κάθε οδικού 
άξονα, σε µια από τις τέσσερις βασικές κατηγορίες (αρτηρία, συλλεκτήρια, 
ήπιας κυκλοφορίας, πεζόδροµος), 

• η κυκλοφοριακή ρύθµιση της περιοχής (φορά κίνησης των οχηµάτων) που 
προέκυψε µετά από διαβούλευση και την έκδοση της κανονιστικής και  

• το καθεστώς στάθµευσης και τη στάθµευση του συνόλου των χρηστών 
(κατοίκων, επισκεπτών, των ειδικών  θέσεων στάθµευσης, ελεγχόµενη 
στάθµευση). Αναλυτικά: α) τα στοιχεία απογραφών στάθµευσης που 
διενεργήθηκαν στα πλαίσια εκπόνησης του ΣΒΑΚ (2015), β) το καθεστώς 
στάθµευσης ανά πλευρά οικοδοµικού τετραγώνου που προκύπτει µε την 
κανονιστική από την «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» γ) όλες οι ειδικές 
θέσεις στάθµευσης που κατά καιρούς παραχώρησε ο ∆ήµος Λαρισαίων, η 
υπάρχουσα ελεγχόµενη στάθµευση και τα τεύχη της Υπηρεσίας 
"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ " . 

• Οι άξονες ροής πεζών και ποδηλατοδρόµων  

• όλες οι εγκεκριµένες θέσεις κάδων που βρίσκονται στην οδό καθώς και 
προτάσεις της ∆/νσης Καθαριότητας για την οριοθέτηση πράσινων 
σηµείων , ροµποτικών συστηµάτων κλπ  στην υποπεριοχή της µελέτης. 

Τα παραπάνω θα αποτελέσουν το οριστικό υπόβαθρο, πάνω στο οποίο θα βασισθεί ο 
γεωµετρικός σχεδιασµός των παρεµβάσεων για την εφαρµογή του εγκεκριµένου Σχεδίου 
Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). 

 

γ) Προτάσεις (σχέδια) για το οριστικό σχέδιο διαδροµών ποδηλάτου και βασικών ροών πεζών 
στην 1η υποπεριοχή µελέτης.  

Με βάση τις προτάσεις του ΣΒΑΚ και την τελική κυκλοφοριακή οργάνωση της περιοχής µελέτης, 
θα οριστικοποιηθούν οι βασικοί διάδροµοι κίνησης των πεζών. Θα καθορισθεί το είδος και το 
εύρος των παρεµβάσεων σε πεζοδρόµια και διαβάσεις πεζών, για την ασφαλή µετακίνηση τους 
στην περιοχή µελέτης µε έµφαση στην ανεµπόδιστη κίνηση των ΑΜΕΑ (ράµπες για αµαξίδια, 
οδεύσεις τυφλών, κλπ).Έµφαση θα δοθεί στον καθορισµό των θέσεων και της µορφής των 
διαβάσεων πεζών (ανεµπόδιστη κίνηση των ΑµεΑ ) και των διαδρόµων κίνησης των ποδηλάτων 
στις συλλεκτήριες οδούς και στις αρτηρίες προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή σύνδεση  µε τις 
γύρω περιοχές. 

Αντίστοιχα, θα οριστικοποιηθούν οι διαδροµές ποδηλάτου. Συγκεκριµένα, θα οριστικοποιηθεί ο 
χώρος και ο τρόπος κίνησης των ποδηλατών (λωρίδα αποκλειστικής κίνησης ποδηλάτου στο 
κατάστρωµα της οδού ή στο πεζοδρόµιο, όδευση µέσω οδού ήπιας κυκλοφορίας, φορές κίνησης 
ποδηλάτου, θέµατα ασφαλούς διέλευσης σε διασταυρώσεις – διαµορφώσεις διαβάσεων, 
σηµατοδότες κλπ). Ο βασικός στόχος του γεωµετρικού σχεδιασµού είναι η  την δηµιουργία 
γραµµικών οδικών αξόνων ποδηλατοδρόµων ή και ποδηλατοδρόµων- πεζόδροµων για την 
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σύνδεση της περιοχής µελέτης. Θα µελετηθεί η σύνδεση της περιοχής µε την υπόλοιπη περιοχή 
της πόλης της Λάρισας. 

 

δ) Προτάσεις (σχέδια) για το οριστικό σχέδιο διευθέτησης διαδροµών Μ.Μ.Μ. στους οδικούς 
συνδέσµους της περιοχής µελέτης καθώς και προτάσεων εναλλακτικών διαδροµών στην 1η 
υποπεριοχή µελέτης. 

Με βάση τις προτάσεις των υφιστάµενων συναφών µελετών, θα οριστικοποιηθούν οι διαδροµές 
των λεωφορείων και θα καθορισθούν τα απαραίτητα µέτρα (γεωµετρικές διαµορφώσεις για την 
αποτροπή οχλούσας στάθµευσης, ακτίνες καµπυλών στροφής σε διασταυρώσεις κλπ), τα οποία 
πρέπει να ληφθούν στην περιοχή µελέτης για την απρόσκοπτη κίνηση τους, τη µείωση των 
καθυστερήσεων και τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των ΜΜΜ. Επιπρόσθετα θα 
προταθούν λύσεις για την αναβάθµιση των συνθηκών πρόσβασης και αναµονής στις περιοχές 
των στάσεων των Μ.Μ.Μ. Η σωστή χωροθέτηση των σηµείων εξυπηρέτησης των Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς (υφιστάµενων και µελλοντικών) και των ταξί θα εστιάζεται στους χρήστες. 

 

ε) Καθορισµός βασικών στοιχείων σχεδιασµού ανά κατηγορία οδού –Τυπικών διατοµών (µε 
στοιχεία οδοστρωσίας) σε χαρακτηριστικές θέσεις για τις αρτηρίες, τους συλλεκτήριους, τις 
οδούς ήπιας κυκλοφορίας, τους πεζοδρόµους στην 1η υποπεριοχή µελέτης. 

 

στ) Προτάσεις (σχέδια) γεωµετρικών διαµορφώσεων στην 1η υποπεριοχή µελέτης. που 
αφορούν : την µελέτη γεωµετρικών διαµορφώσεων για τη µετατροπή των τοπικών οδών σε 
ήπιας κυκλοφορίας, οι οποίες θα περιλαµβάνουν: 

- την µετατροπή των τοπικών οδών σε ήπιας κυκλοφορίας 

- την µετατροπή των τοπικών οδών σε πεζόδροµους 

- την µετατροπή των πεζοδρόµων σε ήπιας κυκλοφορίας 

- τους υφιστάµενους πεζόδροµους για τους οποίους θα  καθοριστεί  ο απαιτούµενος διάδροµος 
διέλευσης οχηµάτων έκτακτης ανάγκης, των πεζών  καθώς και των ποδηλάτων 

Για την ικανοποίηση των προαναφερθέντων, η πρόταση των γεωµετρικών διαµορφώσεων κατά 
περίπτωση θα περιλαµβάνει: 

• τη σαφή οριοθέτηση των θέσεων στάθµευσης οχηµάτων και  όπου απαιτείται και 
ποδηλάτων 

• την ενσωµάτωση στο σχεδιασµό νησίδων φύτευσης καθώς και των θέσεων του 
αστικού εξοπλισµού 

• τις προτεινόµενες θέσεις οδοφωτισµού 

• τη θέση των διαβάσεων πεζών και των ραµπών για τα ΑµεΑ 

• τη θέση νέων απαιτούµενων σηµατοδοτών  ή την κατάργηση-µετατροπή 
υφιστάµενων 
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• προτάσεις που πρέπει να ενσωµατωθούν  στο ισχύοντα κανονισµό λειτουργία 
των υφιστάµενων πεζοδρόµων (καθορισµός χώρου διέλευσης οχηµάτων έκτατης 
ανάγκης, ποδηλάτων κλπ) –συνοδευόµενη από σχέδιο µε κλίµακα 1:500 

• προτάσεις για την οµοιοµορφία του αστικού εξοπλισµού για την ανάδειξη της 
κάθε περιοχής 

• την οριοθέτηση θέσεων κάδων ,πράσινων σηµείων κλπ. 

• την οριοθέτηση της προτεινόµενης σήµανσης (οριζόντιας - κατακόρυφης) 

• τη δηµιουργία ενιαίου (οµοεπίπεδου) καταστρώµατος, για την κίνηση όλων των 
χρηστών της οδού (οχήµατα, πεζοί, ποδήλατα) όπου είναι αυτό δυνατόν 

• της δηµιουργία ιδιαίτερης λωρίδας κίνησης ποδηλάτων, σε περίπτωση που 
προβλέπεται φορά κίνησης αντίθετη µε εκείνη των ΙΧ οχηµάτων 

• το σχηµατισµό διαδρόµου κίνησης των οχηµάτων µορφής µαιάνδρου (ανάλογα 
µε το διαθέσιµο πλάτος της κάθε οδού)  

• τη δηµιουργία διακριτών διαδρόµων κίνησης των πεζών σε περιοχές µαζικών 
πεζών µετακινήσεων, π.χ. πλησίον εκπαιδευτηρίων και αθλητικών 
εγκαταστάσεων.  

• την οριοθέτηση – δηµιουργία συνθηκών ανεµπόδιστης πρόσβασης στις εισόδους 
κατοικιών, καταστηµάτων και χώρων στάθµευσης εκτός οδού.  

• την οριοθέτηση της προτεινόµενης σήµανσης (οριζόντιας - κατακόρυφης) 

 

ζ) Ετοιµασία Παραδοτέων 

• Θα  ετοιµασθούν τα παραδοτέα της Α΄ Φάσης (Σχέδια) και θα κατατεθούν στην 
Υπηρεσία για παρατηρήσεις.  

• Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών θα υποβληθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
και θα ληφθεί απόφαση για την προσωρινή παραλαβή  της  Α’ φάσης. 

 

Β. 4.2 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ Α’ ΦΑΣΗΣ  

Οριζοντιογραφίες (ψηφιακά αρχεία dwg σε model space και layout και 2 σειρές έντυπα):  

• σε κλίµακα 1:2000, µε την τελική κυκλοφοριακή οργάνωση του οδικού δικτύου  

• σε κλίµακα 1:2000  µε το τελικό καθεστώς στάθµευσης 

• σε κλίµακα 1:2000  των ποδηλατοδρόµων και των βασικών αξόνων πρόσβασης πεζών 
στο κέντρο 

• σε κλίµακα 1:2500, µε τις τελικές διαδροµές των Μ.Μ.Μ. και τις στάσεις τους  

• Τυπικές διατοµές (µε στοιχεία οδοστρωσίας) σε χαρακτηριστικές θέσεις για τις αρτηρίες 
τους συλλεκτήριους, τους οδούς ήπιας κυκλοφορίας, τους πεζοδρόµους 

• σε κλίµακα 1:250 σχέδια των γεωµετρικών διαµορφώσεων των τοπικών οδών της 
υποπεριοχής µελέτης,  
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Β.4.3 Β’ Φάση : Συνολική διάρκεια τέσσερις (4) µήνες (µη συµπεριλαµβανοµένων των 
εγκρίσεων) 

Η Α΄ Φάση θα εκκινήσει µετά τις αναγκαίες παρατηρήσεις/διορθώσεις της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας, την παραλαβή των προτάσεων της  Α΄ Φάσης από το ∆.Σ. και τη σχετική εντολή της 

Αναθέτουσας Αρχής για την έναρξη της Β’ φάσης. Θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 

α) Προτάσεις (σχέδια) για το οριστικό σχέδιο κυκλοφοριακής οργάνωσης  και στάθµευσης της 
2ης και της 3ης υποπεριοχής της µελέτης.  

Κατ’ αναλογία  µε την παρ. β του κεφαλαίου Β.4.1 του παρόντος Τεύχους Τεχνικών ∆εδοµένων. 

β) Προτάσεις (σχέδια) για το οριστικό σχέδιο διαδροµών ποδηλάτου και βασικών ροών πεζών 
της 2ης και της 3ης υποπεριοχής της µελέτης.  

Κατ’ αναλογία µε την παρ. γ του κεφαλαίου Β.4.1 του παρόντος Τεύχους Τεχνικών ∆εδοµένων. 

γ) Προτάσεις (σχέδια) για το οριστικό σχέδιο διευθέτησης διαδροµών Μ.Μ.Μ. στους οδικούς 
συνδέσµους της περιοχής µελέτης καθώς και προτάσεων εναλλακτικών διαδροµών της 2ης και 
της 3ης υποπεριοχής της µελέτης.  

Κατ’ αναλογία µε την παρ. δ του κεφαλαίου Β.4.1 του παρόντος Τεύχους Τεχνικών ∆εδοµένων. 

ε) Καθορισµός βασικών στοιχείων σχεδιασµού ανά κατηγορία οδού –Τυπικών διατοµών (µε 
στοιχεία οδοστρωσίας) σε χαρακτηριστικές θέσεις για τις αρτηρίες, τους συλλεκτήριους, τις 
οδούς ήπιας κυκλοφορίας, τους πεζοδρόµους στην 2η και στην 3η  υποπεριοχή µελέτης. 

 

στ) Προτάσεις (σχέδια) γεωµετρικών διαµορφώσεων στην 2η και στην 3η υποπεριοχή µελέτης 
που αφορούν : την µελέτη γεωµετρικών διαµορφώσεων για τη µετατροπή των τοπικών οδών 
σε ήπιας κυκλοφορίας, οι οποίες θα περιλαµβάνουν: 

Κατ’ αναλογία µε την παρ. στ του κεφαλαίου Β.4.1 του παρόντος Τεύχους Τεχνικών ∆εδοµένων. 

 

ζ) Προτάσεις (σχέδια) γεωµετρικών διαµορφώσεων των συλλεκτήριων οδών της 1 ης , 2ης και     
της 3ης  υποπεριοχής µελέτης. Θα  περιλαµβάνουν: 

• την αλλαγή στην  υπάρχουσα διατοµή τους µε νέο γεωµετρικό σχεδιασµό. Στόχος 
είναι η αναβάθµιση των διαβάσεων των πεζών (ράµπες για αµαξίδια και ΑµεΑ, 
καθοδήγηση τυφλών) και ποδηλατών, τη βελτίωση της ορατότητας, της 
διοχετευτικής διαρρύθµισης και την αποτροπή της παράνοµης στάθµευσης 

• τη θέση νέων απαιτούµενων σηµατοδοτών  ή την κατάργηση-µετατροπή 
υφιστάµενων, την βελτίωση/αλλαγή προγραµµάτων σηµατοδοτών 

• τον καθορισµό του είδους της στάθµευσης µε την δηµιουργία εσοχών για τη σαφή 
οριοθέτηση των νόµιµων διαθέσιµων θέσεων στην οδό.   

• τις παρεµβάσεις στα πεζοδρόµια µε στόχο την ανεµπόδιστη και ασφαλή κίνηση 
πεζών και ΑµεΑ (οδεύσεις τυφλών) σε διαδρόµους ικανού πλάτους σύµφωνα µε 
τους ισχύοντες κανονισµούς, διαρρυθµίσεις για την καθοδήγηση των πεζών προς τις 
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διαβάσεις και αποτροπή (π.χ.  µε κάγκελα) µη επιθυµητών διασχίσεων των οδών σε 
περιοχές µε υψηλούς φόρτους  

• την δηµιουργία εσοχών για τις θέσεις κάδων , πράσινων σηµείων κλπ. 

• την οριοθέτηση της προτεινόµενης σήµανσης (οριζόντιας - κατακόρυφης) 

 

η) Ετοιµασία Παραδοτέων 

• Θα  ετοιµασθούν τα παραδοτέα της Β΄ Φάσης (Σχέδια) και θα κατατεθούν στην 
Υπηρεσία για παρατηρήσεις.  

• Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών θα υποβληθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
και θα ληφθεί απόφαση για την προσωρινή παραλαβή  της  Β’ φάσης. 

 

Β. 4.4 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ Β’ ΦΑΣΗΣ  

Οριζοντιογραφίες (ψηφιακά αρχεία dwg σε model space και layout και 2 σειρές έντυπα):  

• σε κλίµακα 1:2000, µε την τελική κυκλοφοριακή οργάνωση του οδικού δικτύου της 
συνολικής περιοχής µελέτης (1η, 2η, 3η υποπεριοχή).  

• σε κλίµακα 1:2000  µε το τελικό καθεστώς στάθµευσης της συνολικής περιοχής 
µελέτης (1η, 2η, 3η υποπεριοχή). 

• σε κλίµακα 1:2000  των ποδηλατοδρόµων και των βασικών αξόνων πρόσβασης πεζών 
στο κέντρο της συνολικής περιοχής µελέτης (1η, 2η, 3η υποπεριοχή). 

• σε κλίµακα 1:2500, µε τις τελικές διαδροµές των Μ.Μ.Μ. και τις στάσεις τους της 
συνολικής περιοχής µελέτης (1η, 2η, 3η υποπεριοχή). 

• Τυπικές διατοµές (µε στοιχεία οδοστρωσίας) σε χαρακτηριστικές θέσεις για τις αρτηρίες 
τους συλλεκτήριους, τους οδούς ήπιας κυκλοφορίας, τους πεζοδρόµους 

• σε κλίµακα 1:250 σχέδια των γεωµετρικών διαµορφώσεων των τοπικών οδών της  2η, 
3η υποπεριοχής.  

• σε κλίµακα 1:500 σχέδια των γεωµετρικών διαµορφώσεων των συλλεκτήριων και των 
τοπικών οδών της συνολικής περιοχής µελέτης (1η, 2η, 3η υποπεριοχή).  

Β.4.5 Γ’ ΦΑΣΗ –Συνολική διάρκεια τέσσερις (4) µήνες (µη συµπεριλαµβανοµένων των 
εγκρίσεων) 

Η Γ΄ Φάση της µελέτης αφορά το σύνολο της περιοχής µελέτης και θα εκκινήσει µετά τις 
αναγκαίες παρατηρήσεις/διορθώσεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, την παραλαβή των 
προτάσεων της  Β΄ Φάσης από το ∆.Σ. και τη σχετική εντολή της Αναθέτουσας Αρχής για την 
έναρξη της Γ’ φάσης. Θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 

α) την διαµόρφωση των αρτηριών (εσωτερικός δακτύλιος) µε στόχο την διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου συνθηκών οδικής ασφάλειας, θα  περιλαµβάνουν: 

• την αλλαγή στην  υπάρχουσα διατοµή τους µε νέο γεωµετρικό σχεδιασµό. Στόχος 
είναι η αναβάθµιση των διαβάσεων των πεζών (ράµπες για αµαξίδια και ΑµεΑ, 
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καθοδήγηση τυφλών) και ποδηλατών, τη βελτίωση της ορατότητας, της 
διοχετευτικής διαρρύθµισης και την αποτροπή της παράνοµης στάθµευσης 

• τη θέση νέων απαιτούµενων σηµατοδοτών  ή την κατάργηση-µετατροπή 
υφιστάµενων, την βελτίωση/αλλαγή προγραµµάτων σηµατοδοτών 

• τον καθορισµό του είδους της στάθµευσης µε την δηµιουργία εσοχών για τη σαφή 
οριοθέτηση των νόµιµων διαθέσιµων θέσεων στην οδό.   

• τις παρεµβάσεις στα πεζοδρόµια µε στόχο την ανεµπόδιστη και ασφαλή κίνηση 
πεζών και ΑµεΑ (οδεύσεις τυφλών) σε διαδρόµους ικανού πλάτους σύµφωνα µε 
τους ισχύοντες κανονισµούς, διαρρυθµίσεις για την καθοδήγηση των πεζών προς τις 
διαβάσεις και αποτροπή (π.χ.  µε κάγκελα) µη επιθυµητών διασχίσεων των οδών σε 
περιοχές µε υψηλούς φόρτους  

• την δηµιουργία εσοχών για τις θέσεις κάδων , πράσινων σηµείων κλπ. 

• την οριοθέτηση της προτεινόµενης σήµανσης (οριζόντιας - κατακόρυφης) 

β) τον έλεγχο υφιστάµενων προγραµµάτων σηµατοδότησης σε τουλάχιστον πέντε θέσεις οι 
οποίες θα καθοριστούν σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία. Θα υποβληθούν ολοκληρωµένες 
προτάσεις βελτίωσης ή αντικατάστασης των προγραµµάτων. 

 

γ) την Παρουσίαση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο - Οριστικοποίηση των προτάσεων µε 
ενσωµάτωση των στοιχείων της ∆ιαβούλευσης. 

Θα υποβληθούν σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία επιπλέον χάρτες (οι κλίµακες θα καθοριστούν 
σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία) και ενοποιηµένα ψηφιακά αρχεία (ποδηλατοδρόµων, Μ.Μ.Μ., 
στάθµευσης, γεωµετρικών διαµορφώσεων)  τα οποία θα  ενσωµατώσουν την υπάρχουσα 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ και τις λοιπές υποπεριοχές της µελέτης της 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – Β ΜΕΡΟΣ και ως εκ τούτου θα 
συµπεριλαµβάνουν το σύνολο της περιοχής που περικλείεται από τον εσωτερικό 
δακτύλιο της πόλης προκειµένου τα παραδοτέα να παρουσιάζονται σε κοινά ενοποιηµένα 
σχέδια. 

δ) την οριστικοποίηση των προτάσεων µε ενσωµάτωση των παρατηρήσεων /διορθώσεων και 
την µελέτη εφαρµογής των προτεινόµενων διαµορφώσεων - παρεµβάσεων. Αναλυτικά θα 
περιλαµβάνει: 

-Την οριστικοποίηση των σχεδίων και των βάσεων δεδοµένων: 

• της κυκλοφοριακής οργάνωσης  και στάθµευσης  

• των διαδροµών ποδηλάτου και βασικών ροών πεζών 

• των διευθέτησης διαδροµών Μ.Μ.Μ. στους οδικούς συνδέσµους 

για το σύνολο της περιοχής που περικλείεται από τον εσωτερικό δακτύλιο της 
πόλης.  

-Την ετοιµασία των τελικών γεωµετρικών  διαµορφώσεων, σε επίπεδο µελέτης 
εφαρµογής όλων των οδών της περιοχής µελέτης. Σε συνεργασία µε την Τεχνική 
Υπηρεσία θα καθορισθούν τα υλικά (επιστρώσεων, των τελικών επιφανειών, αστικού 
εξοπλισµού κ.λ.π) των οδών και των πεζοδροµίων. Θα ετοιµασθούν σχέδια 
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χαρακτηριστικών τοµών και σχέδια λεπτοµερειών (όπου σε χαρακτηριστικά σηµεία αυτό 
κριθεί αναγκαίο), µετά από συνεννόηση µε την επιβλέπουσα αρχή. 

 

ε) την µελέτη εφαρµογής της οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης.  

Η µελέτη της οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης θα είναι σε επίπεδο µελέτης 
εφαρµογής και θα περιλαµβάνει: 

• Οριζόντια σήµανση (διαγραµµίσεις, βέλη κατεύθυνσης, stop lines, ανακλαστήρες 
οδοστρώµατος κλπ) 

• Κατακόρυφη σήµανση 

 

ζ) Ετοιµασία Παραδοτέων Γ΄ Φάσης 

• Θα  ετοιµασθούν τα παραδοτέα της Γ΄ Φάσης (Τεχνική Έκθεση, Παραρτήµατα , Σχέδια, 
Βάσεις ∆εδοµένων)  και θα κατατεθούν στην Υπηρεσία για παρατηρήσεις.  

• Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών θα υποβληθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και θα 
ληφθεί απόφαση για την τελική παραλαβή της µελέτης. 

 

Β.4.4 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ Γ’ ΦΑΣΗΣ  

Τα παραδοτέα της Γ’ Φάσης θα ενσωµατώσουν την υπάρχουσα ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ και των λοιπών µελετών και υπηρεσιών που προηγήθηκαν και 
ως εκ τούτου θα συµπεριλαµβάνουν το σύνολο της περιοχής που περικλείεται από τον 
εσωτερικό δακτύλιο της πόλης προκειµένου τα παραδοτέα της µελέτης να 
παρουσιάζονται σε κοινά ενοποιηµένα µε τα υπάρχοντα ψηφιακά αρχεία, σχέδια και 
βάσεις δεδοµένων. Θα περιλαµβάνουν: 

α) Οριζοντιογραφίες (ψηφιακά αρχεία dwg σε model space και layout  και 3 σειρές έντυπα):  

• σε κλίµακα 1:2000, µε την τελική κυκλοφοριακή οργάνωση του οδικού δικτύου για το 
σύνολο της περιοχής που περικλείεται από τον εσωτερικό δακτύλιο της πόλης.  

• σε κλίµακα 1:2000  µε το τελικό καθεστώς στάθµευσης για το σύνολο της περιοχής 
που περικλείεται από τον εσωτερικό δακτύλιο της πόλης. 

• σε κλίµακα 1:2000  των ποδηλατοδρόµων και των βασικών αξόνων πρόσβασης πεζών 
στο κέντρο για το σύνολο της περιοχής που περικλείεται από τον εσωτερικό 
δακτύλιο της πόλης. 

• σε κλίµακα 1:2500, µε τις τελικές διαδροµές των Μ.Μ.Μ. και τις στάσεις τους για το 
σύνολο της περιοχής που περικλείεται από τον εσωτερικό δακτύλιο της πόλης. 

• Τυπικές διατοµές (µε στοιχεία οδοστρωσίας) σε χαρακτηριστικές θέσεις για τις αρτηρίες 
τους συλλεκτήριους, τους οδούς ήπιας κυκλοφορίας, τους πεζοδρόµους 

• σε κλίµακα 1:500 σχέδια των γεωµετρικών διαµορφώσεων των αρτηριών, των  
συλλεκτήριων και των τοπικών οδών της συνολικής περιοχής µελέτης (1η, 2η, 3η 
υποπεριοχή). Θα ενσωµατωθούν σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία σε κοινά 
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ενοποιηµένα ψηφιακά αρχεία για το σύνολο της περιοχής που περικλείεται από 
τον εσωτερικό δακτύλιο της πόλης όπως αυτή διαµορφώθηκε από τις  τροποποιήσεις 
που απαιτήθηκαν για την έκδοση των  κανονιστικών αποφάσεων. Τα ψηφιακά αρχεία 
που θα υποβληθούν σε µορφή dwg θα είναι διαµορφωµένα σε χώρο ‘model space’ και 
σε  ‘Layout’. Τα ‘Layout’ θα παρουσιάζουν το σύνολο της περιοχής που περικλείεται από 
τον εσωτερικό δακτύλιο της πόλης διαιρεµένη σε τµήµατα και σε αντίστοιχα φύλλα 
σχεδίασης (κλίµακα  1:250).    

• σε κλίµακα 1:1000 σχέδια κυκλοφοριακής οργάνωσης µε την µελέτη εφαρµογής της 
οριζόντιας, κατακόρυφης σήµανσης και σηµατοδότησης της συνολικής περιοχής 
µελέτης (1η, 2η, 3η υποπεριοχή). Θα ενσωµατωθούν σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία 
σε κοινά ενοποιηµένα ψηφιακά αρχεία και χάρτες για το σύνολο της περιοχής που 
περικλείεται από τον εσωτερικό δακτύλιο της πόλης όπως αυτή διαµορφώθηκε από 
τις  τροποποιήσεις που απαιτήθηκαν για την έκδοση των  κανονιστικών αποφάσεων. Θα 
περιλαµβάνει την οριζόντια σήµανση (διαγραµµίσεις, βέλη κατεύθυνσης, stop lines, 
ανακλαστήρες οδοστρώµατος κλπ) και  την κατακόρυφη σήµανση.  

• σε κλίµακα 1:2000 µε την τελική λειτουργική ιεράρχηση του οδικού δικτύου- HOME 
ZONES. Θα ενσωµατωθούν σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία σε κοινά ενοποιηµένα 
ψηφιακά αρχεία και χάρτες για το σύνολο της περιοχής που περικλείεται από τον 
εσωτερικό δακτύλιο της πόλης.  

β) Βάσεις δεδοµένων GIS και Access ή Excel για:  

• τις θέσεις στάθµευσης όλων των χρηστών της οδού (ενσωµατώνει την υπάρχουσα βάση 

στάθµευσης και περιλαµβάνει το σύνολο της περιοχής που περικλείεται από τον 

εσωτερικό δακτύλιο της πόλης - GIS και Access ή Excel) 

• την καταγραφή της οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης (πινακοποιηµένη µορφή σε 

συνεννόηση µε την υπηρεσία και Access ή Excel) 

γ) προγράµµατα σηµατοδοτών  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 

ε)  Τυπικές διατοµές (µε στοιχεία οδοστρωσίας – πλακόστρωσης) και χαρακτηριστικές διατοµές 
ανά κατηγορία οδού (περιλαµβάνει και τους ποδηλατοδρόµους) ,  

στ) Σχέδια λεπτοµερειών σε κατάλληλες κλίµακες   

ζ) Τεχνική Έκθεση - Παραρτήµατα  

1. Ανάλυση και τεκµηρίωση των προτάσεων της µελέτης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
παρόντος Τ.Τ.∆. Ανάλυση στόχων για την υλοποίηση των µελετών µε συγκεκριµένα, 
µετρήσιµα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου της επίτευξης των µέτρων που 
λαµβάνονται και θα ληφθούν για το κέντρο της πόλης της Λάρισας.  

Θα απαιτηθεί συνδροµή της µελετητικής οµάδας για την σύνταξη /προετοιµασία φακέλου και 
παρακολούθηση   µέχρι την έκδοση της κανονιστικής απόφασης.  

Στο τεύχος των προτάσεων θα αναλύονται θέµατα σχετικά µε:  

• την εξασφάλιση και την προστασία όλων των ειδικών χώρων στάθµευσης 

• την αναβάθµιση των στάσεων των Μ.Μ.Μ. 
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• την ενσωµάτωση  στο ισχύοντα κανονισµό λειτουργία των υφιστάµενων πεζοδρόµων 
των  χώρων διέλευσης οχηµάτων έκτατης ανάγκης, ποδηλάτων, πεζών κλπ)  

• την οµοιοµορφία του αστικού εξοπλισµού και την ανάδειξη της κάθε περιοχής 

• τις επιστρώσεις υλικών οδοστρώµατος  (χρωµατικές αντιθέσεις , ανάγλυφες 
επιφάνειες) που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για κάθε κατηγορία οδού 

• για την κατηγοριοποίηση των πεζοδρόµων ανάλογα µε τις χρήσεις γης.  

Οι προτάσεις θα λάβουν υπόψη τους τα υπό εκτέλεση και προγραµµατισµένα έργα υποδοµής 
και τις υφιστάµενες και προγραµµατισµένες πολεοδοµικές πολιτικές και παρεµβάσεις.  

 
Β.5  Κατευθύνσεις για τα παραδοτέα της µελέτης 
 
Με την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στον ∆ήµο πίνακα 
προγραµµατισµού εργασιών, ο οποίος θα περιλαµβάνει την οργάνωση και τον αναλυτικό 
χρονικό προγραµµατισµό των εργασιών του συνόλου της µελέτης.  
Ο χρόνος ελέγχων – εγκρίσεων µετά την υποβολή των φάσεων θα είναι κατά το µέγιστο ένας 
µήνας.  

Το είδος, οι κλίµακες και το περιεχόµενο  χαρτών και σχεδίων  θα πρέπει να απορρέουν από 

την ανάγκη διευκόλυνσης µιας ολοκληρωµένης  επικοινωνίας τόσο µε την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία όσο και µε τους συµµετέχοντες στις διαδικασίες έγκρισης. Κατά συνέπεια, θα 

οριστικοποιούνται µετά από συνεννόηση των µελετητών µε την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σε 

συνάρτηση µε την πρόοδο της µελέτης και τις ανάγκες που θα προκύπτουν.  

Η µελέτη και τα ψηφιακά αρχεία που θα παραδοθούν (υφιστάµενων στοιχείων του ∆ήµου, νέων 

στοιχείων που θα προκύψουν), θα είναι έτοιµα προς την ενοποίησή τους µε τα υφιστάµενα 

αρχεία dwg του ∆ήµου. Αν απαιτηθούν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις και µετατροπές θα γίνουν 

από τον ανάδοχο.  
Τα παραδοτέα στοιχεία της µελέτης πρέπει να συνδυαστούν µε τα υπάρχοντα γεωµετρικά 
στοιχεία σε µορφή GIS που τηρούνται από τον ∆ήµο. Είναι απαραίτητη η ένταξη όλων των 
παραδοτέων στοιχείων και των δεδοµένων της µελέτης (υφιστάµενων στοιχείων του ∆ήµου, 
νέων στοιχείων που θα προκύψουν από τη συλλογή και την επεξεργασία), πλήρως 
αποσφαλµατωµένα και δοµηµένα σε GIS συµβατό µε το arc GIS SDE 9.3.1-ORACLE 10g, γιατί 
αυτό αποτελεί το υφιστάµενο γενικό γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών του ∆ήµου Λαρισαίων.  
Η µελέτη και τα ψηφιακά αρχεία που θα παραδοθούνε θα είναι έτοιµα προς την ενοποίησή τους 
µε την υφιστάµενη βάση δεδοµένων GIS του ∆ήµου. Αν απαιτηθούν οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις και µετατροπές θα γίνουν από τον ανάδοχο. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου, 
περιλαµβάνεται η στήριξη του Συστήµατος GIS (τροποποιήσεις και επίλυση πιθανών 
προβληµάτων), µε την εγκατάσταση του Συστήµατος και την εισαγωγή όλων των παραµέτρων 
του Έργου, την σύνταξη και παράδοση Εγχειρίδιου χρήσης και ηλεκτρονικών οδηγιών για τη 
λειτουργία του. 
Οι έντυποι χάρτες θα παραδοθούν και σε µορφή PDF και tiff και  να µπορούν να αναπαραχθούν 
(εκτυπωθούν) όπως η µελέτη υποδεικνύει , διατηρώντας την κλίµακα του σχεδίου αλλά και το 
αντίστοιχο µέγεθος χαρτιού. Οι χάρτες και τα σχέδια εκτύπωσης προήλθαν από σχεδιαστικά 
προγράµµατα ή GIS προγράµµατα να παραδοθεί η αντίστοιχη ψηφιακή χαρτοσύνθεση. Όλα τα 
αρχεία των εκθέσεων και των σχεδίων θα υποβληθούν σε έντυπη και σε ψηφιακή µορφή. Όλα 
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τα σχέδια που θα υποβληθούν θα είναι ΕΓΣΑ 87. Οι µελετητές θα πρέπει να παραδίδουν στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία το σύνολο του υλικού που θα παράγεται στη διάρκεια της µελέτης σε 
ηλεκτρονική µορφή. Θα παραδοθούν επιπλέον όλα τα πρωτογενή στοιχεία που 
συγκεντρώθηκαν στο πρώτο στάδιο Όλα τα παραπάνω πρωτογενή θα δοθούν 
µηχανογραφηµένα σε βάση δεδοµένων Access ή Excel (η βάση θα συνταχθεί σε συνεννόηση µε 
την Τεχνική Υπηρεσία)  .  
 
Επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει έντυπα τα τεύχη και τα σχέδια όπως αυτά 
ορίζονται αναλυτικά στα παραδοτέα των φάσεων της µελέτης.     
Επισηµαίνεται ότι σε όλη τη διάρκεια της µελέτης ο Ανάδοχος υποχρεούται να είναι σε άµεση 
καθηµερινή επαφή µε την υπηρεσία προκειµένου να µειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος των 
εγκρίσεων, τροποποιήσεων κ.λ.π. 
 

B. 6 Προδιαγραφές  

Ο σχεδιασµός των επί µέρους στοιχείων του έργου θα λάβει υπόψη τις οδηγίες ΟΜΟΕ του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, τις διατάξεις του Ν.Ο.Κ., τις διατάξεις του Κτιριοδοµικού Κανονισµού, τις Υπουργικές 
Αποφάσεις 52487/02 και 52488/02 του ΥΠΕΧΩ∆Ε που αφορούν την εξυπηρέτηση ατόµων 
ΑµΕΑ, την Οδηγία του ΥΠΕΧΩ∆Ε «Σχεδιάζοντας για όλους» και τις «Γενικές Οδηγίες για 
ποδηλατόδροµους» του ΥΠΕΧΩ∆Ε, τον Ν. 4266/2014 (ΦΕΚ 135/Α), καθώς και διεθνείς 
προδιαγραφές - οδηγίες και µεθόδους καλής πρακτικής από αντίστοιχα έργα. 
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Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Η µελέτη θα εκπονηθεί σε δύο διακριτές φάσεις οι οποίες, µε τη σειρά τους, θα διακρίνονται σε επιµέρους δραστηριότητες: 

A’ Φάση -: ∆ιάρκεια τέσσερις (4) µήνες (µη συµπεριλαµβανοµένων των εγκρίσεων) 

Β΄ Φάση: ∆ιάρκεια τέσσερις (4) µήνες (µη συµπεριλαµβανοµένων των εγκρίσεων).  

Γ΄ Φάση: ∆ιάρκεια τέσσερις (4) µήνες (µη συµπεριλαµβανοµένων των εγκρίσεων).  

Η συνολική συµβατική προθεσµία για την εκτέλεση της σύµβασης, όπως αυτή προσδιορίζεται στο παρόν τεύχος, ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) 
µήνες από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης της µελέτης. Η έναρξη της προθεσµίας συµπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη 
σύµβαση, µε την εποµένη της υπογραφής του. 

ΦΑΣΕΙΣ-
ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΜΗΝΕΣ 

Α’ Φάση                

Έγκριση Α’ 
Φάσης 

(παραλαβή) 
               

Β’ Φάση                 

Έγκριση Β’ 
Φάσης 

(Παραλαβή) 
               

Γ’ Φάση                

Έγκριση Γ’ 
Φάσης 
(Τελική 

Παραλαβή) 

               



 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – Β Μέρος 

  

1  

∆. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 
 

∆1. Γενικά  

1.1 Ο υπολογισµός των προεκτιµώµενων αµοιβών έγινε σύµφωνα µε : 

α) τον Κανονισµό Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, ο οποίος 

εγκρίθηκε µε την Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών «Έγκριση 

Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του 

ν. 4412/2016 (Α΄ 147)». (Αριθµ. ∆ΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017) και δηµοσιεύτηκε στο 

ΦΕΚ Β 2519/20.07.2017. 

β) Τα στοιχεία του Τεύχους Τεχνικών ∆εδοµένων  

1.2 Η προεκτίµηση της αµοιβής των κυκλοφοριακών µελετών δεν περιλαµβάνεται στις 
µελέτες που αµείβονται βάσει ειδικών προβλέψεων κατά τον κανονισµό προεκτιµώµενων 
αµοιβών και  υπολογίστηκε βάσει της διάταξης του άρθρου ΓΕΝ. 4 του 
προαναφερθέντος Κανονισµού και των τροποποιήσεων και βελτιώσεων του, όπως αυτές 
ισχύουν.  

Το προσωπικό του Αναδόχου που θα απασχοληθεί στο έργο (επιστήµονες) ανά 

κατηγορία µελέτης, διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε τα έτη εµπειρίας.  

Για τον προσδιορισµό της προεκτιµώµενης αµοιβής µελετών και υπηρεσιών για το έτος 

2019, ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο  άρθρο ΓΕΝ.3 του Κανονισµού 

Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 

∆ΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (ΦΕΚ Β 2519) απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. (όπως 

τροποποιήθηκε µε την αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-17, Β΄2724), έχει τιµή (τκ) = 

1,218 (Εγκύκλιος 3, 19-3-2019, Αριθ. Πρωτ. ∆ΝΣ/12546/ΦΝ439.6). 

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

ως ακολούθως. 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Μεγαλύτερη από 20 έτη  730.80  Ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Από 10 έως και 20 έτη  548.10  Ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Μέχρι και10 έτη  365.40  Ευρώ 

Για την προεκτίµηση τόσο της συνολικής αµοιβής, όσο και ανά κατηγορία εµπειρίας, 

εκτιµήθηκε ο χρόνος απασχόλησης ανά επιµέρους εργασία (όπως αναλυτικά αναφέρεται 

στο Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων) και ανά κατηγορία εµπειρίας ατόµου (επιστήµονα).  

1.3 Στους πίνακες που ακολουθούν, τυχόν µικροδιαφορές που παρουσιάζονται στα γινόµενα 
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Υπερισχύει πάντα το ποσόν που αναγράφεται στη 
στήλη ή γραµµή «ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ». 
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∆2. Υπολογισµός προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών πτυχίου κατηγορίας 10 (Μελέτες  
συγκοινωνιακών έργων) 

2.1 Αντικείµενο Εργασιών : 

Το αντικείµενο εργασιών (όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων) 
που περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 

Α' Φάση 

• Συλλογή και Αξιολόγηση στοιχείων υφιστάµενων σχετικών µελετών 

• Οριστικό σχέδιο κυκλοφοριακής οργάνωσης  και στάθµευσης της περιοχής µελέτης 

• Οριστικό σχέδιο διαδροµών ποδηλάτου και βασικών ροών πεζών στην περιοχή 
µελέτης.  

• Οριστικό σχέδιο διευθέτησης διαδροµών Μ.Μ.Μ. στους οδικούς συνδέσµους της 
περιοχής µελέτης. 

• Καθορισµός βασικών στοιχείων σχεδιασµού ανά κατηγορία οδού (ήπιας κυκλοφορίας 
– συλλεκτήριες – αρτηρίες). Τυπικές διατοµές. 

• Μελέτη γεωµετρικών διαµορφώσεων για τη µετατροπή των τοπικών οδών σε ήπιας 
κυκλοφορίας. 

• ∆ιαχείριση λειτουργίας και µελέτη γεωµετρικής διαµόρφωσης των αρτηριών και των 
συλλεκτήριων οδών για τη  βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την αποτροπή 
παράνοµων σταθµεύσεων ∆ιασφάλιση της ανεµπόδιστης και ασφαλούς κίνησης, 
πεζών και ΑµεΑ. 

• Έλεγχος υφιστάµενων προγραµµάτων σηµατοδότησης (τουλάχιστον πέντε θέσεις) 

Β' Φάση 

• Οριστικοποίηση των προτάσεων µε ενσωµάτωση των στοιχείων της ∆ιαβούλευσης. 

• Μελέτης εφαρµογής των προτεινόµενων διαµορφώσεων - παρεµβάσεων 

• Μελέτη εφαρµογής της οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης.  

• Τεχνική Έκθεση – Προµετρήσεις – Προϋπολογισµός 

2.2 Προεκτιµώµενη αµοιβή : 

Η αµοιβή της «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 
ΛΑΡΙΣΑΣ –Β ΜΕΡΟΣ», αποτελούν αµοιβές παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών µηχανικού, που 
δεν αφορούν στην εκπόνηση µελέτης αµειβόµενης βάσει ειδικών προβλέψεων του Κανονισµού, 
υπολογίζεται δε ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά ηµέρα και κλάσµα ηµέρας σύµφωνα µε 
τα όσα προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Κανονισµού (Άρθρο ΓΕΝ.4). 

Συγκεκριµένα, κατά την εκπόνηση της εργασίας αυτής εκτιµάται ότι θα απασχοληθούν 
µηχανικοί εµπειρίας :  
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• επιστήµονας/ες εµπειρίας µεγαλύτερη από 20 έτη  Κατηγορία Α’ 

• επιστήµονας/ες εµπειρίας από 10 έως και 20 έτη   Κατηγορία Β’ 

• επιστήµονας/ες εµπειρίας µέχρι 10 έτη :    Κατηγορία Γ’ 

και ο προεκτιµώµενος χρόνος απασχόλησης (Μονάδες Φυσικού Αντικειµένου) αυτών 
σε ανθρωποηµέρες για το σύνολο της µελέτης, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. 

ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

ΚΑΤ. Α* ΚΑΤ. Β* ΚΑΤ. Γ* 

Α' Φάση     

Συλλογή και Αξιολόγηση στοιχείων υφιστάµενων σχετικών 
µελετών 

3 6 7 

Σχέδιο κυκλοφοριακής οργάνωσης  και στάθµευσης της 
υποπεριοχής µελέτης 

1 3 5 

Σχέδιο διαδροµών ποδηλάτου και βασικών ροών πεζών στην 
υποπεριοχή µελέτης. 

1 2 2 

Σχέδιο διευθέτησης διαδροµών Μ.Μ.Μ. στους οδικούς 
συνδέσµους της υποπεριοχής µελέτης. 

1 2 2 

Καθορισµός βασικών στοιχείων σχεδιασµού ανά κατηγορία 
οδού (ήπιας κυκλοφορίας – συλλεκτήριες – αρτηρίες) της 

υποπεριοχής µελέτης. Τυπικές διατοµές. 
6 3 3 

Μελέτη γεωµετρικών διαµορφώσεων 1ης Υποπεριοχής για την 
µετατροπή των τοπικών οδών σε ήπιας κυκλοφορίας. 

5 10 6 

 
Β' Φάση 

 
   

Σχέδιο κυκλοφοριακής οργάνωσης  και στάθµευσης των 
υποπεριοχών µελέτης 

1 3 5 

Σχέδιο διαδροµών ποδηλάτου και βασικών ροών πεζών στην 
υποπεριοχή µελέτης. 

1 2 2 

Σχέδιο διευθέτησης διαδροµών Μ.Μ.Μ. στους οδικούς 
συνδέσµους των υποπεριοχών µελέτης. 

1 2 2 

Καθορισµός βασικών στοιχείων σχεδιασµού ανά κατηγορία 
οδού (ήπιας κυκλοφορίας – συλλεκτήριες – αρτηρίες) των 

υποπεριοχών µελέτης. Τυπικές διατοµές. 
6 3 1 

Μελέτη γεωµετρικών διαµορφώσεων 2,3ης Υποπεριοχής για 
την µετατροπή των τοπικών οδών σε ήπιας κυκλοφορίας. 

10 17 8 

∆ιαχείριση λειτουργίας και µελέτη γεωµετρικής διαµόρφωσης 

των συλλεκτήριων οδών  των τριών υποπεριοχών µελέτης για 

τη  βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την αποτροπή 

παράνοµων σταθµεύσεων ∆ιασφάλιση της ανεµπόδιστης και 

ασφαλούς κίνησης, πεζών και ΑµεΑ. 

13 10 10 



 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – Β Μέρος 

  

4  

Γ' Φάση    

∆ιαχείριση λειτουργίας και µελέτη γεωµετρικής διαµόρφωσης 
των αρτηριών για τη  βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την 

αποτροπή παράνοµων σταθµεύσεων ∆ιασφάλιση της 
ανεµπόδιστης και ασφαλούς κίνησης, πεζών και ΑµεΑ. 

20 25 15 

Έλεγχος υφιστάµενων προγραµµάτων σηµατοδότησης 
(τουλάχιστον πέντε θέσεις) 

2 4 6 

Παρουσίαση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο - Οριστικοποίηση των 
προτάσεων µε ενσωµάτωση των στοιχείων της ∆ιαβούλευσης. 

6 3 3 

Μελέτης εφαρµογής των προτεινόµενων διαµορφώσεων - 

παρεµβάσεων 
15 15 10 

Μελέτη εφαρµογής της οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης. 13 22 16 

Τεχνική Έκθεση – Προµετρήσεις  - Προϋπολογισµός 4 1 3 

*Περιλαµβάνεται και βοηθητικό προσωπικό για το οποίο ισχύει:  

 1 ηµέρα µηχανικού κατηγορίας Γ= 3 ηµέρες βοηθητικού προσωπικού. 

Οι αντίστοιχες προεκτιµώµενες αµοιβές (χωρίς Φ.Π.Α.) σύµφωνα µε τις ως άνω ποσότητες 

παρατίθενται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

ΚΑΤ. Α* ΚΑΤ. Β* ΚΑΤ. Γ* 

Α' ΦΑΣΗ     

Συλλογή και Αξιολόγηση στοιχείων υφιστάµενων 
σχετικών µελετών 

2192,40 3288,60 2557,80 

Σχέδιο κυκλοφοριακής οργάνωσης  και στάθµευσης της 
υποπεριοχής µελέτης 

730,80 1644,30 1827,00 

Σχέδιο διαδροµών ποδηλάτου και βασικών ροών πεζών 
στην υποπεριοχή µελέτης. 

730,80 1096,20 730,80 

Σχέδιο διευθέτησης διαδροµών Μ.Μ.Μ. στους οδικούς 
συνδέσµους της υποπεριοχής µελέτης. 

730,80 1096,20 730,80 

Καθορισµός βασικών στοιχείων σχεδιασµού ανά 
κατηγορία οδού (ήπιας κυκλοφορίας – συλλεκτήριες – 
αρτηρίες) της υποπεριοχής µελέτης. Τυπικές διατοµές. 

4384,80 1644,30 1096,20 

Μελέτη γεωµετρικών διαµορφώσεων 1ης Υποπεριοχής 
για την µετατροπή των τοπικών οδών σε ήπιας 

κυκλοφορίας. 
3654,00 5481,00 2192,40 

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΦΑΣΗΣ 12.423,60€ 14.250,60 € 9.135,00€ 
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Β' ΦΑΣΗ    

Σχέδιο κυκλοφοριακής οργάνωσης  και στάθµευσης των 
υποπεριοχών µελέτης 

730,80 1644,30 1827,00 

Σχέδιο διαδροµών ποδηλάτου και βασικών ροών πεζών 
στην υποπεριοχή µελέτης. 

730,80 1096,20 730,80 

Σχέδιο διευθέτησης διαδροµών Μ.Μ.Μ. στους οδικούς 
συνδέσµους των υποπεριοχών µελέτης. 

730,80 1096,20 730,80 

Καθορισµός βασικών στοιχείων σχεδιασµού ανά 
κατηγορία οδού (ήπιας κυκλοφορίας – συλλεκτήριες – 
αρτηρίες) των υποπεριοχών µελέτης. Τυπικές διατοµές. 

4384,80 1644,30 365,40 

Μελέτη γεωµετρικών διαµορφώσεων 2,3ης Υποπεριοχής 
για την µετατροπή των τοπικών οδών σε ήπιας 

κυκλοφορίας. 
7308,00 9317,70 2923,20 

∆ιαχείριση λειτουργίας και µελέτη γεωµετρικής 

διαµόρφωσης των συλλεκτήριων οδών  των τριών 

υποπεριοχών µελέτης για τη  βελτίωση της οδικής 

ασφάλειας και την αποτροπή παράνοµων σταθµεύσεων 

∆ιασφάλιση της ανεµπόδιστης και ασφαλούς κίνησης, 

πεζών και ΑµεΑ. 

9500,04 5481,00 3654,00 

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΦΑΣΗΣ 23.385,60€ 20.279,70€ 10.231,20€ 

Γ' ΦΑΣΗ      

∆ιαχείριση λειτουργίας και µελέτη γεωµετρικής 
διαµόρφωσης των αρτηριών για τη  βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας και την αποτροπή παράνοµων σταθµεύσεων 
∆ιασφάλιση της ανεµπόδιστης και ασφαλούς κίνησης, 

πεζών και ΑµεΑ. 

14616,00 13702,50 5481,00 

Έλεγχος υφιστάµενων προγραµµάτων σηµατοδότησης 
(τουλάχιστον πέντε θέσεις) 

1461,60 2192,40 2192,40 

Παρουσίαση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο - Οριστικοποίηση 
των προτάσεων µε ενσωµάτωση των στοιχείων της 

∆ιαβούλευσης. 
4384,80 1644,30 1096,20 

Μελέτης εφαρµογής των προτεινόµενων διαµορφώσεων 

- παρεµβάσεων 
10962,00 8221,50 3654,00 

Μελέτη εφαρµογής της οριζόντιας και κατακόρυφης 

σήµανσης. 
9500,40 12058,20 5846,40 

Τεχνική Έκθεση – Προµετρήσεις  - Προϋπολογισµός 2923,20 548,10 1096,20 

ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΦΑΣΗΣ 43.848,00€ 38.367,00€ 19.366,20€ 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 79.657,20 € 72.897,30 € 38.732,40 € 
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ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) 191.286,90 € 

ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)  191.304,35€ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 28.695,65€ 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) 220.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 52.800,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ  (µε  Φ.Π.Α. 24%) 272.800,00€ 

 

 
 

             ΛΑΡΙΣΑ,11/12/2019 

 
     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

H Συντάξασα 

 
 
 
 

Αµαλία ΜΙΧΑΛΗ 

Ο    ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 
 Αλέξανδρος ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ    ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Αθανάσιος ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 683/2019 απόφαση 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

Γεώργιος ΣΟΥΛΤΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ    ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




