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Προοίμιο 

 
Σύμφωνα με τον Ν.4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019) το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

(ΣΒΑΚ) είναι το στρατηγικό σχέδιο που καταρτίζεται με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

στις αστικές περιοχές και τα περίχωρά τους και την ικανοποίηση των αναγκών για την κινητικότητα 

των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στις περιοχές αυτές. Το ΣΒΑΚ στηρίζεται στις 

υφιστάμενες πρακτικές πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού, στα εγκεκριμένα 

πολεοδομικά σχέδια όλων των βαθμίδων (ΓΠΣ/ΤΧΣ) και Πολεοδομικές Μελέτες Επέκτασης 

Αναθεώρησης ή Τοπικά Σχέδια Εφαρμογής (ΠΜΕΑ/ΤΣΕ), καθώς και όλες τις στρατηγικές μελέτες 

που συσχετίζονται με αυτά (Επιχειρησιακό Σχέδιο Ο.Τ.Α., ΣΒΑΑ, ΣΟΑΠ, ΟΧΕ, ΣΔΑΕ, Τοπικά 

Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, ΣΔΑΕΚ, ΤοΣΔΑ, Αναπτυξιακές μελέτες) και 

ενσωματώνει επιμέρους τομεακές πολιτικές, αναπτύσσει και προωθεί συμμετοχικές διαδικασίες 

για την επιλογή των μέτρων παρέμβασης και περιλαμβάνει μεθόδους παρακολούθησης και 

αξιολόγησής τους. Το ΣΒΑΚ σχεδιάζεται και καταρτίζεται με ορίζοντα δεκαετίας στο πλαίσιο 

σχεδιασμού και ανάπτυξης της βιωσιμότητας του αστικού χώρου, με κριτήρια κοινωνικά, 

οικονομικά και περιβαλλοντικά και καλύπτει όλους τους τρόπους και τα μέσα μεταφοράς στην 

περιοχή παρέμβασης, ώστε η κινητικότητα των πολιτών και οι αστικές μεταφορές να καθίστανται 

λειτουργικές και βιώσιμες για το σύνολο των χρηστών.  

Το Σύμφωνο Συμμετοχής Φορέων καταρτίζεται για το σκοπό συνεργασίας μεταξύ του φορέα 

εκπόνησης ΣΒΑΚ και του δικτύου φορέων και περιγράφει τη συμβολή όλων των εμπλεκομένων 

μερών του δικτύου στην ανά στάδιο ανάπτυξη του ΣΒΑΚ. Περαιτέρω στο σύμφωνο περιγράφεται 

η οργάνωση και λειτουργία του δικτύου φορέων. Μετά την υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής 

από τους εκπροσώπους των εμπλεκομένων φορέων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που 

ορίζεται από το φορέα εκπόνησης, το Σύμφωνο Συμμετοχής δημοσιοποιείται μέσω Διαύγειας, 

αναρτάται στην ιστοσελίδα και κοινοποιείται. 

Κείμενο Αρχικής Συμφωνίας Συμμετοχής 
 

Οι υπογράφοντες το παρόν Σύμφωνο εκπρόσωποι φορέων, θεσμικοί κάθε βαθμίδας και μη 

– θεσμικοί, που είναι σχετικοί με τις μετακινήσεις πολιτών και επισκεπτών και με τις μεταφορές 

προϊόντων στο Δήμο Αμαρουσίου, συμφωνούμε στα παρακάτω: 

 

1.Nα δράσουμε συντονισμένα, συλλογικά, συνεργατικά και να βρισκόμαστε σε συνεχή 

διαβούλευση με τους πολίτες και τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους του Δήμου, ώστε 

οι μετακινήσεις και υπηρεσίες που σχεδιάζονται στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ του Δήμου: 

α) να εξασφαλίζουν και να ικανοποιούν παράλληλα και ισόρροπα τους παρακάτω τρεις 

βασικούς άξονες – στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κινητικότητας:  

✓ Εξασφάλιση της κοινωνικής βιωσιμότητας και συνοχής 

✓ Εφαρμογή της βέλτιστης περιβαλλοντικά λύσης 

✓ Εφαρμογή της βέλτιστης οικονομικά λύσης 

β) να υπηρετούν τις Πολεοδομικές Πολιτικές και  
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γ) να σέβονται τους Δημόσιους Χώρους του Δήμου 

 

2.Tον συντονισμό των δράσεων μας αναλαμβάνει ο…….. ως εκπρόσωπος του δήμου σε 

συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους των τμημάτων του Δήμου Αμαρουσίου. 

3. Τα μέλη του δικτύου φορέων συμφωνούν στο ορισμό ενός εκπροσώπου επικοινωνίας 

που θα συμμετέχει στις διαδικασίες διαβούλευσης και θα αναλάβει την παροχή στοιχείων 

και δεδομένων που εξυπηρετούν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης 

Κινητικότητας – ΣΒΑΚ εφόσον του ζητηθούν και είναι διαθέσιμα βάσει του Γενικού Κανονισμού 

Προστασίας Δεδομένων. 

4. Να ακολουθήσουμε το πλάνο εμπλοκής, όπως αυτό ορίζεται από το χρονοδιάγραμμα του 

έργου και βασίζεται στις κείμενες προδιαγραφές βάσει του Ν.4599/2019. 

Ο Συντονιστής δήμος, μπορεί κατά τη διάρκεια σχεδιασμού του ΣΒΑΚ, να ζητήσει συνεργασία 

από επιπλέον εξωτερικούς φορείς  με τους οποίους να ενισχύσει το Δίκτυο Φορέων, 

επικαιροποιώντας τον αντίστοιχο πίνακα. Περαιτέρω, μπορεί να ζητήσει τη συμβολή και γνώμη 

των κατά νόμο αρμοδίων υπηρεσιών. 

Ο σχεδιασμός στον οποίο δεσμευόμαστε, αποβλέπει σε μετακινήσεις που θα: 

- Είναι φιλικές σε όλους τους χρήστες συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία,  των 

εμποδιζόμενων εν γένει ατόμων και άλλων ευάλωτων χρηστών (π.χ. παιδιά) εξασφαλίζοντας 

ισότιμη και απρόσκοπτη προσπέλαση και προσβασιμότητα για όλους και για διαδοχικές 

γενεές. 

- Συμβάλλουν με τον βέλτιστο τρόπο στην εύρυθμη και ισορροπημένη ανάπτυξη και 

βιωσιμότητα του Δήμου, τονώνουν την ελκυστικότητά του και αναβαθμίζουν την ποιότητα 

του αστικού περιβάλλοντος. 

- Οδηγούν στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης, της παραγωγής αερίων του 

θερμοκηπίου και κάθε είδους ρύπων και αποβλήτων, καθώς θα ελαχιστοποιούν τις 

επιπτώσεις ως προς το θόρυβο. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, θα προωθηθούν 

η χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η χρήση φιλικών προς στο 

περιβάλλον μέσων μετακίνησης και μεταφορών.  

- Ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την αστική ασφάλεια, συμβάλλοντας στην κοινωνική 

δικαιοσύνη, στον περιορισμό των παραβατικών συμπεριφορών και των ατυχημάτων και 

στην προστασία της καλής υγείας των πολιτών. 

- Συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, τονώνουν την ανταγωνιστικότητα και ενισχύουν την 

επιχειρηματικότητα εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. 

- Βελτιστοποιούν τη σχέση κόστους – οφέλους  των δικτύων μεταφορών. 

- Είναι προσιτές και στηρίζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα τιμολόγησης της Δημόσιας 

Συγκοινωνίας και στάθμευσης, λειτουργώντας δίκαια και αποδοτικά 
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- Προωθούν λύσεις ήπιας κινητικότητας, «βιώσιμης διαχείρισης της κινητικότητας» και 

συλλογικής χρήσης των μεταφορικών μέσων (π.χ. διαμοιρασμός). 

- Αξιοποιούν κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό τους κοινόχρηστους χώρους προς όφελος της 

ποιότητας ζωής των πολιτών.  

 

        Για τον Δήμο Αμαρουσίου   Για τον εκπρόσωπο του Φορέα  

                  Υπογραφή                    Υπογραφή 

 

 

Ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου                   (φορέας και όνομα εκπροσώπου) 

     

 


