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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την προσφυγή του ∆ήµου ∆ιονύσου 
ενάντια στο νέο σταθµών διοδίων 

 
Η εν λόγω υπηρεσία θα περιλαµβάνει : 

1. Εξέταση και ανάλυση , από Πολεοδοµική και Συγκοινωνιακή άποψη, των 
µελετών κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

2. Πραγµατοποίηση συµπληρωµατικών µετρήσεων και αναλύσεων 
3. Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων  
4. Τεχνική υποστήριξη και εκπροσώπηση του ∆ήµου κατά τις δικαστικές και 

διοικητικές ενέργειες που θα γίνουν κατά της Υπουργικής  Απόφασης για 
την επιβολή των διοδίων 

 
Η Οµάδα Έργου του υποψηφίου Αναδόχου θα επιλεγεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 
ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της παρεχόµενης υπηρεσίας µε τίτλο: 
«Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στο ∆ήµο ∆ιονύσου για την προσφυγή του 
ενάντια στο νέο σταθµών διοδίων». 

 
Η στελέχωση της Οµάδας Έργου θα αποτελείται  από  Μηχανικούς και Επιστήµονες 
µε σηµαντική εµπειρία σε πολεοδοµικές, κυκλοφοριακές µελέτες, συγκοινωνιακές 
µελέτες και µελέτες  έργων υποδοµής.  
Θα  αποτελείται από επιστηµονικό προσωπικό που έχει εκπονήσει  πλήθος 
κυκλοφοριακών µελετών, µελετών αστικής κινητικότητας, µελετών 
Ολοκληρωµένης Βιώσιµης Ανάπτυξης, συγκοινωνιακών µελετών µε χρήση 
Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS) για αντίστοιχα έργα. 
Η Οµάδα έργου θα καλύπτει όλες τις πτυχές του αντικειµένου µε σηµαντικό 
αριθµό επιστηµονικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων. H Οµάδα έργου θα 
οργανωθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των 
παραδοτέων, η έγκαιρη παράδοσή τους, καθώς και η άρτια επικοινωνία τόσο 
εσωτερικά της Οµάδας όσο και εξωτερικά µε την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αλλά και 
µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. Τα περισσότερα θέµατα λόγω της 
σοβαρότητας του έργου καλύπτονται µε περισσότερους τους ενός επιστήµονες.  
Αρχικά θα παρουσιάζονται κάποια σηµαντικά σηµεία της εµπειρίας της Οµάδας 
Έργου και του Συντονιστή της, προκειµένου να βοηθηθεί το έργο της επιτροπής. 
Θα παρατίθεται λίστα των  βασικών στελεχών της Οµάδας Έργου µε αναφορά της 
προηγούµενης συνεργασίας των µελών µεταξύ τους. Θα παρατίθεται πίνακας του 
προτεινόµενου προσωπικού στον οποίο θα παρουσιάζεται και η σχέση συνεργασίας 
µεταξύ των µελών. 
 

Α) Κύρια Σηµεία Εµπειρίας Οµάδας Έργου  
Τα κύρια σηµεία που καταδεικνύουν την αξιόλογη εµπειρία της Οµάδας Έργου  



Θα  αναλύονται και θα τεκµηριώνονται και από τα επισυναπτόµενα βιογραφικά 
σηµειώµατα των µελών της Οµάδας Έργου. 
 
Ανάδοχος - Συντονιστής: θα πρέπει να είναι κάτοχος τίτλου  Phd Πολεοδόµος, 
Συγκοινωνιολόγος, ∆ιπλωµατούχος Αγρονόµος και Τοπογράφος µηχανικός, µε 
15ετή εµπειρία µηχανικού.  

 
Οµάδα Έργου : 
• Η οµάδα έργου θα αποτελείται από επιπλέον 6 εξειδικευµένους Μηχανικούς (µε 
Phd και MSc) και 1 Ειδικό Σύµβουλο Καθηγητή του ΕΜΠ 
• Η οµάδα έργου θα καλύπτει όλες τις πτυχές του αντικειµένου µε εξειδικευµένους 
επιστήµονες  

 
Β) Σύντοµη παρουσίαση των στελεχών της Οµάδας Εργου 

Παρουσίαση των βασικών στελεχών της Οµάδας Έργου µε αναφορά της 
προηγούµενης συνεργασίας των µελών µεταξύ τους. Θα παρατίθεται ο πίνακας 
του προτεινόµενου προσωπικού στον οποίο θα παρουσιάζεται και η σχέση 
συνεργασίας µεταξύ των µελών. 

 
Γ) Έκθεση καθηκόντων 

Η κατανοµή των καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων των στελεχών της Οµάδας 
Έργου θα γίνεται µε γνώµονα τα παρακάτω: 
• Τη βέλτιστη οργάνωση και δοµή της Οµάδας Έργου 
• Την αποτελεσµατικότητα και την άψογη συνεργασία µεταξύ των µελών της 
• Την έγκαιρη εκπόνηση των υπηρεσιών µέσα στους ζητούµενους από την 

ανάθεση χρόνους 
• Την άρτια τεχνικά εκπόνηση των επί µέρους υπηρεσιών 
• Τη βέλτιστη αξιοποίηση της γενικής και ειδικής εµπειρίας των µελών της 

Οµάδας έργου για τη διασφάλιση της ποιότητας του παραγοµένου έργου 
• Τους κανόνες του σύγχρονου project management 

 
Η Οµάδα Έργου θα διαθέτει την απαραίτητη εµπειρία και τεχνογνωσία και θα έχει 
οργανωθεί µε τέτοιον τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των 
παραδοτέων, η έγκαιρη παράδοσή τους, καθώς και η άρτια επικοινωνία µεταξύ των 
µελών της. Ο καθορισµός των συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων και καθηκόντων 
βασίστηκε, επίσης, σε στοιχεία που αποκτήθηκαν κατά την προσπάθεια της εκ των 
προτέρων αναγνώρισης του αντικειµένου της υπηρεσίας µετά από επικοινωνία µε τον 
∆ήµο ∆ιονύσου. 
 
∆) ∆ιάρκεια Σύµβασης  
Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι µέχρι τελεσιδικίας της ανωτέρω υπόθεσης 

 
Ε) Προϋπολογισμός – Πληρωμές 
Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 6.200,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από πόρους του ∆ήµου και θα 
βαρύνει τον  προϋπολογισµό του έτους 2018.  Η συγκεκριµένη τιµή διαµορφώθηκε 
µετά από την έρευνα αγοράς του ∆ήµου στις διαθέσιµες τιµές. Τα τιµολόγια θα 
εκδίδονται επί πιστώσει και η εξόφληση θα γίνεται µετά την ολοκλήρωση της 
παράδοσης – παραλαβής. 
 
   


