
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΦΕΔΙΑ 

(ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΑ ΑΠΟ ΆΛΛΕ ΠΗΓΕ) 

 

Α. ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΗ: ΠΡΑΙΝΟ ΣΑΜΕΙΟ 

•  ΒΑΚ (ΦΕΔΙΟ ΒΙΩΙΜΗ ΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ)  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΝΣΑΞΗ: 60.000,00  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΜΒΑΗ: 49.599,39 (ΑΝΑΔΟΦΟ: MCM   

CONSULTING)  

ΒΑΚ είναι ο σχεδιασμός για τη Βιώσιμη Κινητικότητα. Είναι ένας στρατηγικός 

τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων των σχετικών με τις μετακινήσεις και 

τις μεταφορές στο σύγχρονο τρόπο ζωής. 

Ο σχεδιασμός για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα αποτελεί μία 

μακροπρόθεσμη στρατηγική που προάγει τους βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, 

ήτοι τη δημόσια συγκοινωνία, το περπάτημα, το ποδήλατο, τα καθαρά/ 

πράσινα οχήματα, τις συνδυασμένες μεταφορές, τις συλλογικές και 

κοινόχρηστες μεταφορές. Η βιώσιμη κινητικότητα αφορά πρωτίστως τους τρεις 

βασικούς πυλώνες περπάτημα-ποδήλατο-δημόσια συγκοινωνία. 

 

•  ΕΚΠΟΝΗΗ ΦΕΔΙΟΤ ΥΟΡΣΙΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΟΦΗΜΑΣΩΝ 

(.Υ.Η.Ο)  ΣΟ ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΝΣΑΞΗ: 59.520,00 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΜΒΑΗ: 59.250,00 (ΑΝΑΔΟΦΟ:   

ΒΟΤΛΕΛΛΗ ΠΑΝ.) 

To χεδίο Υόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (.Υ.Η.Ο.) του Δήμου 

Μυτιλήνης που είχε σκοπό την χωροθέτηση δημόσιων προσβάσιμων φορτιστών 

ηλεκτρικών οχημάτων κανονικής ή υψηλής ισχύος, σε περιοχές εντός των 

διοικητικών του ορίων του δήμου μας έχει ολοκληρωθεί. 

Σο χέδιο Υόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (.Υ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση 

δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων  

κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου και αποτελεί το σχεδιασμό των απαραίτητων 

υποδομών για την ενθάρρυνση της αγοράς και της κυκλοφορίας περισσότερων 



ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας 

του αέρα εντός των αστικών κέντρων και οικιστικών ιστών.  

 

•  ΕΚΠΟΝΗΗ ΦΕΔΙΟΤ ΑΣΙΚΗ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ (ΑΠ) 

ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΝΣΑΞΗ: 74.400,00  

            ΠΡΟ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

  

Ως «χέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των 

απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την 

εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται από τους δήμους 

 

τόχος των .Α.Π. είναι να προσδιορίσουν τα σημεία των απαιτούμενων 

διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές 

διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο 

προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς 

βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.  

Οι προδιαγραφές, οι όροι και οι τεχνικές οδηγίες  καθώς και το σύνολο των 

επιλέξιμων παρεμβάσεων περιγράφονται στη σχετική απόφασης Τφυπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΕΚ Β’ 5553). Ειδικότερα, και σύμφωνα με την 

απόφαση, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας για έργα διαμόρφωσης ή 

ανακατασκευής των υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων των οικισμών 

(ιδίως χώρων που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών, όπως των 

πλατειών/πεζοδρόμων/πεζοδρομίων/ νησίδων, χώρων πρασίνου/αλσών, 

στάσεων/αποβαθρών, κ.λπ.) ή των υπαίθριων ιδιωτικών κοινόχρηστων χώρων 

περιλαμβάνουν τις παρακάτω παρεμβάσεις:  

α. Προσβάσιμα πεζοδρόμια/πεζόδρομοι/οδοί ήπιας κυκλοφορίας /πλατείες  

β. Προσβάσιμες διαβάσεις  

γ. Προσβάσιμες νησίδες  

δ. Προσβάσιμοι χώροι πρασίνου/άλση  

ε. Προσβάσιμοι χώροι στάθμευσης  
 
 

 
 



 ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΦΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΑΥΑΛΙΗ 

ΚΟΙΝΟΦΡΗΣΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥΕΛΩΝ ΦΩΡΩΝ (Ε..Ε.Κ.Κ.) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΣΑΗ: 59.520,00  

ΠΡΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ 30/9/2022 

Προκειμένου   να   προωθηθεί   ο   χωρικός   σχεδιασμός   και   να   ολοκληρωθεί   
η εφαρμογή   του                        σχεδίου   πόλης   και   η   απόκτηση   των   
χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων   και   κοινωφελών  χώρων,  οι   δήμοι   
καταρτίζουν   Επιχειρησιακό χέδιο,   εντός  των διοικητικών   ορίων  τους,  στο   
οποίο   καταγράφονται,  ανά δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα,  
οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι.  
Σο   Επιχειρησιακό   χέδιο   για   την   εξασφάλιση   των   Κοινόχρηστων   και 
Κοινωφελών   χώρων   έχει   ως   στόχο   να   συμβάλει   στην   ολοκλήρωση   της 
εφαρμογής του σχεδίου  πόλης, μέσω  της απόκτησης  των  χαρακτηρισμένων 
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και προσανατολίζεται στην καταγραφή 
της υπάρχουσας κατάστασης για τους παραπάνω χώρους για τους οποίους δεν 
έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση 

Οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται 
βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο 
πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει 
παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης 

 

Β. ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Ε.Π. ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΡΟΥΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΤΜΕΠΕΡΑΑ) 

•  ΒΙΩΙΜΗ ΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ, 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΩΝ  

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΝΣΑΞΗ: 318.000,00  

Σο έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης 38 ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον 

Δήμο. Σο σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων 

χωρίς την παρουσία προσωπικού. Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση 

ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος που θα δίδει στους πολίτες 

την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο 

για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία 

στάθμευσης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου. 

Σα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς ενοικίασης και αυτόματης φόρτισής 

τους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος/φόρτισης και θα 

επιτρέπουν τη φόρτιση των ποδηλάτων όσο αυτά είναι κλειδωμένα στον 



σταθμό. Σο έργο περιλαμβάνει εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες, τα οποία 

αναλύονται στις επόμενες παραγράφους. 

 

Γ.ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

•  ΕΚΠΟΝΗΗ ΣΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΩΝ ΦΕΔΙΩΝ (ΣΠ) 

κοπός του Προγράμματος είναι η ταχεία ολοκλήρωση των ΣΠ για το 

σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων (Δ.Ε.) της Φώρας, ούτως ώστε, μέσω αυτών, 

να θεσμοθετηθούν σχέδια χρήσεων γης για όλη την Επικράτεια. Σα ΣΠ 

συνιστούν το 1ο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού, και το πιο 

σημαντικό, δεδομένου ότι σε αυτό το επίπεδο καθορίζονται οι χρήσεις γης 

και οι όροι δόμησης κάθε Δ.Ε. και θα αντικαταστήσουν τα ΓΠ και ΦΟΑΠ. 

Η χρηματοδότηση του Προγράμματος θα καλυφθεί από πόρους του Σαμείου 

Ανάκαμψης ή/και πόρους του Σαμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και της 

Ευρωπαϊκής Σράπεζας Επενδύσεων και η αποπληρωμή του θα γίνει από το 

Τπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων),  χωρίς  ο Δήμος να έχει κάποια οικονομική επιβάρυνση. 

Η υλοποίηση του Προγράμματος θα είναι σταδιακή και θα προωθηθεί κατά 

«φάσεις ανάθεσης μελετών», καθεμία από τις οποίες θα περιλαμβάνει περίπου 

200 μελέτες, έως ότου καλυφθούν όλες οι Δ.Ε. της Φώρας.  


