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Πρόλογος 

Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει το δεύτερο και τρίτο (Α2 & Α3) από τα 19 Παραδοτέα της 

παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Καβάλας. Ουσιαστικά αποτελεί το πρώτο μέρος από τις 

προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης του ΣΒΑΚ που έχει αναλάβει ο Δήμος. Το παρόν 

παραδοτέο είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας της Ομάδας Έργου του Δήμου Καβάλας 

και της Ομάδας Υποστήριξης από την πλευρά του Αναδόχου. 

Στόχος του ΣΒΑΚ είναι να προκύψει ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και μέτρων, σε 

πλαίσιο μακροσκοπικού σχεδιασμού, που θα θέσουν τις βάσεις για την αναβάθμιση των 

υποδομών και των υπηρεσιών που αφορούν την πραγματοποίηση των μετακινήσεων 

προσώπων και αγαθών εντός της πόλης της Καβάλας. Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ Καβάλας έχει 

σαν αφετηρία τόσο την εκπλήρωση των εθνικών και διεθνών επιταγών περί επίτευξης 

βιώσιμων συστημάτων μετακίνησης όσο και τα πορίσματα και τις κατευθύνσεις του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καβάλας.   

Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ Καβάλας πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα 

επιμέρους βήματα και εργαλεία που προκύπτουν από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

τις Κατευθύνσεις του Πράσινου ταμείου και συμμορφώνεται με το περιεχόμενο του Άρθρου 

22 του Νόμου 4599/19. 

Αντικείμενο 

Το παρόν τεύχος έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό του συνόλου των εμπλεκομένων μερών 

στην διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ. Η οριστικοποίηση της ομάδας έργου του Δήμου, ή 

ομάδα υποστήριξης του ΣΒΑΚ από την πλευρά του αναδόχου και το δίκτυο εμπλεκομένων 

φορέων και πολιτών καθορίζονται στο πλαίσιο των παραδοτέουΑ2 και Α3 

 

 

  



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

4 Δήμος Καβάλας  
 

 

A2. Προσδιορισμός όλων των εμπλεκόμενων μερών 

Ο καθορισμός των εμπλεκομένων στην αστική κινητικότητα και η κατανόηση του δυνητικού 

τους ρόλου και της θέσης τους στο πλαίσιο της διαδικασίας είναι σημαντικοί παράγοντες για 

την επίτευξη των συνολικών στόχων της βιώσιμης κινητικότητας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει 

στον εντοπισμό πιθανών συγκρούσεων και συμμαχιών μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών 

και στη συνέχεια να καθορίσει τον τρόπο που αυτές με τη σειρά τους μπορούν να 

επηρεάσουν τη διαδικασία του σχεδιασμού όσον αφορά τη γεωγραφική κάλυψη, την ενιαία 

πολιτική, την διαθεσιμότητα των πόρων και τη συνολική νομιμότητα.  

Θα πρέπει λοιπόν να υλοποιηθεί η αποτύπωση της τοπικής κοινότητας και των 

ενδιαφερόμενων μερών, αξιολόγηση αυτής ώστε να προσδιοριστούν οι φορείς, οργανισμοί 

κλπ που τελικώς θα εμπλακούν και να εκτιμηθεί ο βαθμός και το είδος της εμπλοκής τους 

στην υλοποίηση του Σχεδίου.  

Τα εμπλεκόμενα μέρη ενός ΣΒΑΚ για την πόλη της Καβάλας δύνανται να είναι: πολίτες, 

επιχειρηματίες, τοπικές αρχές, πολιτικοί, πάροχοι συγκοινωνιακού έργου & αρχές 

μεταφορών (ΑΣΤΙΚΟ και ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ, ταξί, eurotaxi κτλ), Ενώσεις, Επιμελητήρια, 

δίκτυα, εταιρείες car sharing, επιχειρήσεις ενοικίασης ποδηλάτων, Σύλλογος ΑμΕΑ, ΜΚΟ 

ποδηλατιστών και πεζών, περιβαλλοντικές ΜΚΟ, ερευνητικά κέντρα, πολιτιστικοί σύλλογοι, 

εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Αρχές αστυνόμευσης (Τροχαία, Δημοτική αστυνομία, Λιμενικό 

Σώμα), υποδομές μεταφορών (λιμάνι, αεροδρόμιο), δημοτικές/περιφερειακές υπηρεσίες 

μεταφορών-ανάπτυξης και περιβάλλοντος.  

Στόχος του σταδίου προετοιμασίας είναι η αρχική αναγνώριση /προσδιορισμός των φορέων 

και των ομάδων πολιτών που μπορούν να συνεισφέρουν με τις εμπειρίες και τις απόψεις 

τους σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα σχεδιασμού.  

Σε επόμενο παραδοτέο (Β.1.1) θα αναλυθεί το αντίστοιχο ενδιαφέρον και η δικαιοδοσία του 

κάθε φορέα για το σχέδιο, θα εκτιμηθούν οι αρμοδιότητες/ευθύνες τους στο σύστημα 

μετακινήσεων της περιοχής μελέτης αλλά και οι εμπλεκόμενοι που πρόκειται να 

επηρεαστούν σημαντικά από πιθανές αλλαγές/παρεμβάσεις που είναι δυνατό να προταθούν 

από το ΣΒΑΚ.  

A.2.1. Σύσταση Ομάδας Εργασίας ΣΒΑΚ  

Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της Ομάδας Εργασίας εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια 

εκπόνησης του ΣΒΑΚ, από το στάδιο προετοιμασίας και ανάπτυξης μέχρι και την 

παρακολούθηση του σχεδίου και ο ρόλος της είναι καθοριστικός για την ομαλή υλοποίηση 

του. Για το λόγο αυτό γίνεται αντιληπτό πως η σύσταση της θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη 

μέριμνα και προσοχή. Ο Δήμος Καβάλας αξιολόγησε τους διαθέσιμους ανθρώπινους 

πόρους του στο πλαίσιο του παραδοτέου Α1. 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας πραγματοποιούνται συναντήσεις μεταξύ του 

Αναδόχου και στελεχών του Δήμου με σκοπό την σύσταση της Ομάδας Έργου από πλευράς 

Δήμου, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα 

απαιτείται κατά την οργάνωση και υλοποίηση του ΣΒΑΚ. Συντάσσεται ένας Πίνακας Ομάδας 

Εργασίας ΣΒΑΚ, στον οποίο αναφέρεται το όνομα κάθε εμπλεκόμενης υπηρεσίας, οι 
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αρμοδιότητές της, η έδρα της και ο εκπρόσωπός της. Ο ΟΤΑ δύναται να αναζητήσει 

εξειδικευμένα στελέχη ή/και εξωτερικούς συνεργάτες, με τους οποίους μπορεί να ενισχύσει 

την Ομάδα Εργασίας του, επικαιροποιώντας ταυτόχρονα τον Πίνακα Ομάδας Εργασίας 

ΣΒΑΚ. Είναι σκόπιμο η στελέχωση της ομάδας εργασίας να γίνεται από άτομα με εμπειρία 

σε ζητήματα χωροταξικού – πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού, γνώστες της οργάνωσης 

του ΟΤΑ και των διαδικασιών επικοινωνίας και διαβούλευσης με φορείς. 

Ειδικότερα, για τη σύσταση της ομάδας έργου πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες: 

 Καθορισμός Ομάδας Έργου του ΣΒΑΚ με στελέχη του Δήμου  

 Καθορισμός Ομάδας Υποστήριξης του αναδόχου με ειδικότητες συμπληρωματικές 

ως προς την ομάδα έργου του ΣΒΑΚ 

 Καθορισμός ρόλων μεταξύ των μελών των ομάδων έργων (Αναδόχου και Δήμου) 

 Κατάστρωση πρωτόκολλου επικοινωνίας. Συν απόφαση του επιθυμητού τρόπου 

επικοινωνίας (email, τηλέφωνο, κ.λπ.) και ανταλλαγή στοιχείων επικοινωνίας μεταξύ 

των συμβαλλόμενων μερών. 

Τα χαρακτηριστικά της ομάδας έργου καθορίζονται και με το Άρθρο 22 του Νόμου 

4599/2019 στην παράγραφο 6, ως εξής: 

6. Η ομάδα εργασίας στελεχώνεται από υπαλλήλους του αρμόδιου φορέα εκπόνησης της 

παραγράφου 5 και επικουρικά, από στελέχη του δικτύου φορέων της παραγράφου 7 με 

γνώση και εμπειρία του αντικειμένου. Η ομάδα εργασίας, εφόσον προκύψουν ιδιαίτερες 

ανάγκες, μπορεί να στελεχωθεί, κατά τις κείμενες διατάξεις και από εξειδικευμένα στελέχη ή 

και εξωτερικούς συνεργάτες. Η ομάδα εργασίας είναι αρμόδια για:  

α) την κατάρτιση του ΣΒΑΚ,  

β) την εισήγηση πρόσκλησης υποψήφιων συμμετεχόντων του δικτύου φορέων στον φορέα 

εκπόνησης και τη διοργάνωση προπαρασκευαστικών συναντήσεων με αυτούς,  

γ) τη συλλογή των διαθέσιμων στοιχείων που απαιτούνται για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ,  

δ) τη συνεργασία με τρίτα μέρη για την εκπόνηση επιμέρους μελετών του ΣΒΑΚ, όπου αυτές 

απαιτούνται,  

ε) τη συνεργασία με το δίκτυο φορέων της παραγράφου 7 για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ. 

 

Ομάδα Έργου 

Η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας προέκυψε ως αποτέλεσμα της αυτοαξιολόγησης των 

διαθέσιμων πόρων που περιγράφεται στο παραδοτέο Α1 του παραδοτέου. Η ομάδα έργου 

έλαβε επίσημη μορφή σύμφωνα με την απόφαση 28666. 

Προκειμένου να οργανωθεί και να παρουσιαστεί το σύνολό της η ομάδα εργασίας για την 

εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας, συντάσσεται ένας Πίνακας Ομάδας Εργασίας ΣΒΑΚ 

(Πίνακας Α.2.1). Στον εν λόγω πίνακα αναφέρεται το όνομα κάθε εμπλεκόμενης υπηρεσίας 

και ο εκπρόσωπός της.  

Παράλληλα παρουσιάζεται και η ειδικότητα κάθε μέλους προκειμένου στα επόμενα στάδια 

να του αντιστοιχηθούν ανάλογες αρμοδιότητες. Βάσει των προδιαγραφών, ο ΟΤΑ δύναται να 

αναζητήσει εξειδικευμένα στελέχη ή/και εξωτερικούς συνεργάτες, με τους οποίους μπορεί να 
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ενισχύσει την Ομάδα Εργασίας του, επικαιροποιώντας ταυτόχρονα τον Πίνακα Ομάδα 

Εργασίας ΣΒΑΚ. 

Πίνακας Α2.1: Ομάδα Έργου ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας 

Σ.Β.Α.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α 
Μέλος 

Ομάδας  
Τμήμα Αρμοδιότητες 

1 
Θάλεια 
Χωρινού 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
Μόνιμο προσωπικό, Προϊσταμένη 
Τμήματος Προγραμματισμού & 
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του 
Δήμου Καβάλας 

Συντονιστής Έργου:  

 Συντονισμός και Διοίκηση Έργου 

 Παρακολούθηση έργου 

 Παροχή Δεδομένων και πληροφοριών 

 Συμμετοχή στις διαβουλεύσεις 

 Συμμετοχή στην διαδικασία εκπόνησης   

2 
Χαράλαμπος 
Παπαδόπουλος 

ΠΕ Πληροφορικής 
Μόνιμος Υπάλληλος, Δ/ντής 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και 
Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καβάλας 

Μέλος ομάδας έργου 

 Επιδίωξη συνεργασίας ΟΤΑ µε ∆ίκτυο Φορέων 

 Υποστήριξη αναδόχου στη συλλογή και αξιολόγηση 
δεδομένων 

 Συντονισμός και  επαφές µε όμορους ΟΤΑ 

 Έλεγχος και αξιολόγηση του τελικού εγγράφου 
ΣΒΑΚ 

 Συμμετοχή στις διαβουλεύσεις 

 Συντονισμός και σύνταξη εκθέσεων προόδου του 
ΣΒΑΚ 

3 
Βασιλική 
Δαγκλή 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  
Μόνιμο Προσωπικό, Προϊσταμένη 
Τμήματος Συγκοινωνιών και 
Κυκλοφορίας του Δήμου Καβάλας 

Μέλος ομάδας έργου 

 Επιδίωξη συνεργασίας ΟΤΑ µε ∆ίκτυο Φορέων 

 Υποστήριξη αναδόχου στη συλλογή και αξιολόγηση 
δεδομένων 

 Συντονισμός και  επαφές µε όμορους ΟΤΑ 

 Έλεγχος και αξιολόγηση του τελικού εγγράφου 
ΣΒΑΚ 

 Συμμετοχή στις διαβουλεύσεις 

 Συντονισμός και σύνταξη εκθέσεων προόδου του 
ΣΒΑΚ 

4 
Νίκη 
Σιδηροπούλου  

ΠΕ Διοικητικών,  
Προσωπικό ΙΔΑΧ Τμήματος 
Προγραμματισμού & 
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του 
Δήμου Καβάλας 

Μέλος ομάδας έργου 

 Επιδίωξη συνεργασίας ΟΤΑ µε ∆ίκτυο Φορέων 

 Υποστήριξη αναδόχου στη συλλογή και αξιολόγηση 
δεδομένων 

 Συντονισμός και  επαφές µε όμορους ΟΤΑ 

 Έλεγχος και αξιολόγηση του τελικού εγγράφου 
ΣΒΑΚ 

 Συμμετοχή στις διαβουλεύσεις 

 Συντονισμός και σύνταξη εκθέσεων προόδου του 
ΣΒΑΚ 

5 
Ελένη 
Σαμουρκασίδου  

ΠΕ Μηχανικός Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας & Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, MSc 

Μέλος ομάδας έργου 

 Επιδίωξη συνεργασίας ΟΤΑ µε ∆ίκτυο Φορέων 

 Υποστήριξη αναδόχου στη συλλογή και αξιολόγηση 
δεδομένων 

 Συντονισµός και  επαφές µε όµορους ΟΤΑ 

 Έλεγχος και αξιολόγηση του τελικού εγγράφου 
ΣΒΑΚ 

 Συμμετοχή στις διαβουλεύσεις 

 Συντονισµός και σύνταξη εκθέσεων προόδου του 
ΣΒΑΚ 

6 
Χαράλαμπος 
Πεταμίδης 

ΠΕ Μηχανικός Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας & Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, MSc 

Μέλος ομάδας έργου 

 Επιδίωξη συνεργασίας ΟΤΑ µε ∆ίκτυο Φορέων 

 Υποστήριξη αναδόχου στη συλλογή και αξιολόγηση 
δεδομένων 

 Συντονισµός και  επαφές µε όµορους ΟΤΑ 

 Έλεγχος και αξιολόγηση του τελικού εγγράφου 
ΣΒΑΚ 

 Συμμετοχή στις διαβουλεύσεις 

 Συντονισµός και σύνταξη εκθέσεων προόδου του 
ΣΒΑΚ 

Αντίστοιχα, σχηματίζεται ο πίνακας Α2.2 με τα στοιχεία για την ομάδα υποστήριξης του 

ΣΒΑΚ από την μεριά του αναδόχου. 
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Πίνακας Α2.2 Ομάδα Υποστήριξης του ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας 

Σ.Β.Α.Κ.  ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Α/Α 
Μέλος 

Ομάδας  
Ρόλος στην Ομάδα Έργου –Θέση στο σχήμα υλοποίησης δλδ. Υπεύθυνος Έργου, 

ή εμπειρογνώμονας ή μέλος ομάδας έργου 
Ειδικότητα 

1 
Πολύκαρπος 
Καρκαβίτσας 

Υπεύθυνος έργου – συντονιστής της ομάδας 
•Ευθύνη του συνολικού σχεδιασμού και κατεύθυνσης του Έργου 
•Ευθύνη συντονισμού, διοίκησης και οργάνωσης των επιμέρους Μελών της Ομάδας 
Έργου 
•Καθημερινή διαχείριση του Έργου 
•Παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Έργου 
•Τήρηση του συμβατικού χρονοδιαγράμματος του Έργου 
•Επικοινωνία με Αναθέτουσα Αρχή  
•Παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε όλα τα μέλη της Ομάδας Έργου 
•  Υποστήριξη και ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την υλοποίηση των 
Παραδοτέων 
• Υποστήριξη και παρουσία, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε συνεδριάσεις 
υψηλού επιπέδου (π.χ. της ΕΠΠΕ, άλλο σχήμα Διοίκησης Έργου το οποίο ακολουθείται στα 
πλαίσια του έργου κ.λπ.), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την ουσιαστική 
λήψη αποφάσεων 
• Έλεγχος εφαρμογής μεθοδολογιών και εργαλείων 
• Καθορισμός προδιαγραφών και έλεγχος ποιότητας υπηρεσιών και παραδοτέων 
• Βέλτιστη αξιοποίηση και προγραμματισμός ανθρώπινων και υλικοτεχνικών πόρων για 
την εκτέλεση του Έργου 
• Συμμετοχή στην υλοποίηση - σύνταξη των Παραδοτέων 
• Εκπόνηση απολογιστικής έκθεσης 

Χωροτάκτης 
Πολεοδόμος 

Μηχανικός, MSc 
Συγκοινωνιολόγος 

2 
Αναστασία 

Φούντα 

Διευθυντής  Έργου 
• Αναπλήρωση του Υπευθύνου-Συντονιστή Έργου στο σύνολο των καθηκόντων του 
• Επικοινωνία με Αναθέτουσα Αρχή και λοιπούς εμπλεκόμενους στο Έργο 
• Διαχείριση και συντονισμός Μελών Ομάδας Έργου 
• Παρακολούθηση υλοποίησης παραδοτέων 
• Σύνταξη παραδοτέων 

Πολιτικός 
Μηχανικός – 

Συγκοινωνιολόγος, 
MSc 

3 
Ραφαήλ 

Κατκαδίγκας 

Μέλος ομάδας έργου (α) 
• Παρουσίαση της μεθοδολογίας και των εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ 
• Αναγνώριση υφιστάμενης κατάστασης, της περιοχής μελέτης 
• Συγκρότηση ομάδας εμπλεκόμενων φορέων  
• Διοργάνωση διαβουλεύσεων 
• Σύνταξη παραδοτέων 

Πολιτικός 
Μηχανικός – 

Συγκοινωνιολόγος, 
MSc 

4 
Γεώργιος 

Μπάρμπας 

Μέλος ομάδας έργου (β) 
• Παρουσίαση της μεθοδολογίας και των εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ 
• Αναγνώριση υφιστάμενης κατάστασης, της περιοχής μελέτης 
• Συγκρότηση ομάδας εμπλεκόμενων φορέων  
• Διοργάνωση διαβουλεύσεων 
• Σύνταξη παραδοτέων 

Πολιτικός 
Μηχανικός 

5 
Πολύζω 

Δασκαλούδη 

Μέλος ομάδας έργου (γ) 
• Υποστήριξη επικοινωνίας με Εταιρικό Σχήμα 
• Παρουσίαση της μεθοδολογίας και των εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ 
• Αναγνώριση υφιστάμενης κατάστασης, της περιοχής μελέτης 
• Συγκρότηση ομάδας εμπλεκόμενων φορέων 
• Σύνταξη παραδοτέων 

Οργάνωσης και 
Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, ΜΒΑ 

6 
Χρήστος 

Καρολεμέας  

Μέλος ομάδας έργου (δ) 
• Υποστήριξη επικοινωνίας με Εταιρικό Σχήμα 
• Αναγνώριση υφιστάμενης κατάστασης, της περιοχής μελέτης – ανάλυση και παραγωγή 
χαρτών 
• Σύνταξη παραδοτέων 

Αγρονόμος & 
Τοπογράφος 

Μηχανικός – MSc 
Γεωπληροφορική 

7 
Παύλος 

Κράβαρης  

Μέλος ομάδας έργου (ε) 
• Υποστήριξη επικοινωνίας με Εταιρικό Σχήμα 
• Αναγνώριση υφιστάμενης κατάστασης, της περιοχής μελέτης 
• Σύνταξη παραδοτέων 

Χωροτάκτης 
Πολεοδόμος 

Μηχανικός, MSc 

8 
Δρ. Θάνος 
Βλαστός 

Εμπειρογνώμονας (α) 
• Συμμετοχή στη διατύπωση συμπερασμάτων και  ανάλυσης προβλημάτων και ευκαιριών 
στην περιοχή μελέτης 
• Συμμετοχή στον προσδιορισμό των μέτρων προσχεδίου και τελικού τεύχους ΣΒΑΚ 
• Σύνταξη παραδοτέων 

Αρχιτέκτονας 
Μηχανικός & 

Πολιτικός 
Μηχανικός, MSc, 

PhD 

 

Το σύνολο της ομάδας έργου και της ομάδας υποστήριξης αποτελεί μια πολυδιάστατη 

ομάδα εργασίας με πληθώρα ειδικοτήτων. Μεγάλη βαρύτητα δίδεται στον συγκοινωνιακό 
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χαρακτήρα του στρατηγικού σχεδίου με την συνεργασία πολλών πολιτικών μηχανικών του 

αντίστοιχου τομέα, καθώς και την επίβλεψη των καθηγητών της Σχολής Τοπογράφων 

Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Εργαστήριο Βιώσιμης Κινητικότητας). 

Εκπαίδευση της ομάδας έργου 

Προκειμένου η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ να αποκτήσει πλήρη εικόνα των σταδίων 

υλοποίησης του σχεδίου και των κρίσιμων σημείων στην πορεία υλοποίησης του,  

πραγματοποιείται από την ομάδα υποστήριξης μια εκπαιδευτική συνάντηση. Στο πλαίσιο της 

συνάντησης, γίνονται ενημερωτικές παρουσιάσεις και διατυπώνονται ερωτήματα με 

διαδραστικό τρόπο, προκειμένου το σύνολο της ομάδας έργου να κατανοήσει τις 

δραστηριότητες στην διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ. 

Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής συνάντησης παρουσιάζεται στον πίνακα Α.2.3. 

Πίνακας Α2.3: Πρόγραμμα συνάντησης εκπαίδευσης ομάδας έργου 

Εκπαίδευση Ομάδας Έργου Δήμου Καβάλας 

Συμμετέχοντες: 

 Σαμουρκασίδου Έλενα 

 Χωρινού Θάλεια 

 Δαγκλή Βασιλική 

 Γιαμαλίδης Τάσος 

 Γκρίνιας Ηλίας 

 Πολύκαρπος Καρκαβίτσας 

 Κατκαδίγκας Ραφαήλ 

 Μπάρμπας Γεώργιος 
 

Διαδικασία Εκπαίδευσης 
 Θέμα Λεπτομέρειες 

Α 

Παρουσίαση: Τι είναι το ΣΒΑΚ;  

 Μειονεκτήματα παραδοσιακού σχεδιασμού 

 Οδηγίες ELTIS 

 Κύκλος του ΣΒΑΚ 

 Βήματα Σχεδιασμού 

 Διαφορές ΣΒΑΚ με παραδοσιακό σχεδιασμό 

 Στοιχεία Συμμετοχικού Σχεδιασμού 

Εισηγητής: 

 Πολύκαρπος 
Καρκαβίτσας 

Β 

Συζήτηση: 

 Υποβολή και απάντηση ερωτήσεων 

 Ανάδειξη τρόπων συμμετοχής της ομάδας έργου του Δήμου 
στον Σχεδιασμό 

 Συζήτηση μορφών εμπλοκής των φορέων και πολιτών 

 Συζήτηση μορφών διαβούλευσης 

Το Σύνολο των 
συμμετεχόντων στην 
συνάντηση 

Γ 

Διαδραστική παρουσίαση: Εφαρμογή της διαδικασίας για την 
περίπτωση της Καβάλας 

 Πρόταση εφαρμογής της μεθοδολογίας στην Καβάλα 

 Διαδικασία επιλογής εμπλεκόμενων φορέων 

 Διαδικασία προσδιορισμού λειτουργικών ορίων μελέτης 

Εισηγητής: 

 Ραφαήλ 
Κατκαδίγκας 

 Γεώργιος 
Μπάρμπας 

Δ 
Συζήτηση: 

 Υποβολή και απάντηση ερωτήσεων 

Το Σύνολο των 
συμμετεχόντων στην 
συνάντηση 

Την έναρξη της εκπαίδευση της ομάδας έργου παρακολούθησε και ο Δήμαρχος της 

Καβάλας, δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τον σχεδιασμό. Το επίπεδο των 

στελεχών του δήμου ήταν ιδιαίτερα υψηλό, ενώ στο πλαίσιο της συνάντησης έγιναν οι 

απαραίτητες διευκρινήσεις προκειμένου το σύνολο των συμμετεχόντων (εικόνα Α2.1) να 

αποκτήσει ξεκάθαρη εικόνα της διαδικασίας εκπόνησης του ΣΒΑΚ. 
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Εικόνα Α2.1: Συμμετέχοντες στην εκπαίδευση για της ομάδας έργου 

 

Το υλικό και τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης θα συμπεριληφθούν σε επόμενο 

παραδοτέο (ΠΕ.15) 

Πρωτόκολλό Επικοινωνίας Ομάδας Έργου 

Το πρωτόκολλο επικοινωνίας ορίζει ένα πλαίσιο κανόνων στους οποίους στηρίζεται η 

επικοινωνία των μελών της ομάδας έργου για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας. Οι 

κανόνες αυτοί καθορίζουν τη μορφή, το χρόνο και τα κανάλια μετάδοσης των πληροφοριών 

στο δίκτυο των ατόμων και φορέων που εμπλέκονται στον σχεδιασμό. Έτσι, 

πραγματοποιείται αποτελεσματικότερα ο έλεγχος των αναθέσεων, η πορεία των εργασιών 

και η πιθανή διόρθωση σφαλμάτων κατά την διάρκεια εκπόνησης του σχεδίου.  

Για τις ανάγκες του ΣΒΑΚ το πρωτόκολλο επικοινωνίας της ομάδας έργου οργανώθηκε 

προσδιορίζοντας εκτενώς τα κανάλια επικοινωνίας και ορίζοντας εκπροσώπους 

επικοινωνίας για κάθε επίπεδο διαχείρισης του έργου μεταξύ Δήμου και Αναδόχου. 
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Πρωτόκολλο Επικοινωνίας Ομάδας Έργου 

Η συνεργασία των οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, των μελών των τοπικών 

ενδιαφερομένων ομάδων και της Ομάδας Έργου της αναδόχου εταιρείας είναι ιδιαίτερα 

σημαντική, επειδή συνεισφέρει ουσιαστικά στην ομαλή διεξαγωγή και επιτυχή υλοποίηση του 

έργου. Η διαδικασία της επικοινωνίας περιλαμβάνεται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και 

αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα συνεργασίας του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή, 

και τα στελέχη της. Ιδιαίτερα σημαντικό θέμα αποτελούν τα επίπεδα συνεργασίας και λήψης 

αποφάσεων. Υπάρχουν τρία επίπεδα συνεργασίας και λήψης αποφάσεων: 

1ον το επίπεδο διοίκησης:   

Αφορά το επίπεδο διοίκησης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου του Συμβούλου, 

στο οποίο δραστηριοποιούνται: 

- από την πλευρά του Αναδόχου, ο Υπεύθυνος Έργου και ο Διευθυντής Έργου 

- από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής, ο Υπεύθυνος Συντονιστής  

2ον το στρατηγικό επίπεδο:  

Αφορά το επίπεδο όπου αντιμετωπίζονται τα θέματα στρατηγικής του έργου (π.χ. σύνταξη – 

αναθεώρηση Προγράμματος Ποιότητας του Αναδόχου, αντιμετώπιση οριζόντιων θεμάτων, 

κρίσιμα θέματα σε συγκεκριμένα έργα) και λαμβάνονται αποφάσεις για τις στρατηγικές 

κατευθύνσεις του. Στο επίπεδο αυτό δραστηριοποιούνται: 

- από την πλευρά του Αναδόχου, ο Υπεύθυνος Έργου, ο Διευθυντής Έργου, ο  

Εμπειρογνώμονας και ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας  

- από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής  ο Υπεύθυνος Συντονιστής 

3ον το επιχειρησιακό επίπεδο:  

Αφορά το επίπεδο όπου πραγματοποιούνται όλες οι επί μέρους δράσεις υλοποίησης του 

συνόλου του έργου και σύνταξης των. Στο επίπεδο αυτό δραστηριοποιούνται: 

- από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής, τα στελέχη τα οποία θα οριστούν ώστε να 

συνεργάζονται με τον Σύμβουλο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου. 

- από την πλευρά του Συμβούλου, ο Υπεύθυνος Έργου, ο Διευθυντής Έργου και τα μέλη της 

ομάδας έργου. 

Διαθεσιμότητα σε καθημερινή βάση  

Το έργο είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί μετά από 12 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης.  Το χρονοδιάγραμμα του έργου απαιτεί μία έμπειρη ομάδα έργου, η οποία θα 

συνεργάζεται με συνέπεια και ακρίβεια τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά με την Αναθέτουσα 

Αρχή, ώστε να ανταπεξέλθει με επιτυχία στο χρονοδιάγραμμα του.  Σημειώνεται ότι το 

χρονοδιάγραμμα του έργου δύναται να παραταθεί στην περίπτωση που ζητηθεί παράταση του 

συνολικού έργου και σε αυτή την περίπτωση το χρονοδιάγραμμα του έργου του Αναδόχου 

θα επικαιροποιηθεί αντίστοιχα σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.  
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Τα μέλη της ομάδας έργου θα είναι στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής σε καθημερινή βάση με 

τη χρήση των εργαλείων επικοινωνίας που περιγράφονται στην αντίστοιχη παράγραφο της 

Τεχνικής Προσφοράς.  

Απαιτήσεις οργάνωσης, συντονισμού και διοίκησης του έργου 

Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης εξέλιξης και υλοποίησης του δημοπρατούμενου έργου, θα 

πρέπει να διασφαλιστούν τα εξής: 

• Η ύπαρξη των απαραίτητων υποδομών και εξοπλισμού ώστε η ομάδα έργου να 

οργανώσει και να υλοποιήσει με επιτυχία το έργο, 

• Η διασφάλιση των απαραίτητων διαδικασιών επικοινωνίας, συλλογής και διαχείρισης 

πληροφοριών και δεδομένων, διαχείρισης της εχεμύθειας και του απόρρητου των 

πληροφοριών που θα διαχειριστεί ο ανάδοχος, 

• Η ύπαρξη των κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων (λογισμικό και μη) συλλογής και 

επεξεργασίας δεδομένων και πληροφοριών, 

• Η διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων και η κατάλληλη διαχείριση και επίλυση 

των όποιων προβλημάτων ή διαφωνιών, 

• Ο κατάλληλος, αποτελεσματικός και ρεαλιστικός προγραμματισμός και διαχείριση του 

έργου, 

• Η μεταφορά τεχνογνωσίας με στόχο την εκ των υστέρων αποτελεσματική διαχείριση του 

συνολικού έργου από την Αναθέτουσα Αρχή.   

Εργαλεία επικοινωνίας 

Ο Σύμβουλος για τη βέλτιστη επικοινωνία του με τους εμπλεκομένους φορείς και τα στελέχη 

θα χρησιμοποιήσει τα παρακάτω εργαλεία επικοινωνίας: 

 • Ε-Mail 

• Τηλέφωνο 

• Υπολογιστικά Νέφη (Cloud Computing) 

• Fax 

• Υπηρεσίες ιστού (Web Services) 

• Microsoft Onenote 

 Η επικοινωνία της εταιρείας με τους εμπλεκομένους φορείς γίνεται πάντα από τον 

Υπεύθυνο Έργου που έχει αναλάβει τη διαχείριση του αλλά και την Γραμματεία που 

ενημερώνεται από τον Υπεύθυνο Έργου για την εξέλιξη του έργου. Ο υπεύθυνος του έργου 

είναι αυτός που επικοινωνεί με την Αναθέτουσα Αρχή προφορικά, είτε τηλεφωνικά είτε με 

συναντήσεις. Εγγράφως μπορεί να επικοινωνεί όχι μόνο ο Υπεύθυνος Έργου αλλά και 

Γραμματεία για τις τυχόν ελλείψεις με την μορφή επιστολής, fax ή e – mail. 

• Συναντήσεις: οι συναντήσεις αυτές συγκαλούνται είτε στην εταιρεία είτε στον 

εργασιακό χώρο της Αναθέτουσας Αρχής από τον Υπεύθυνο Έργου με σκοπό την πορεία 

εξέλιξης του έργου. 

• Τηλεφωνική επικοινωνία: η τηλεφωνική επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή 

πραγματοποιείται όταν πρόκειται για θέματα τα οποία χρίζουν άμεσης επίλυσης (π.χ. 

διευκρίνηση προσωπικών στοιχείων). 
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• Fax ή E-mail: για λόγους πιστότητας, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες συνοδεύονται από 

επαλήθευση με αποστολή fax – mail. Για τη σωστή οργάνωση και αποθήκευση των Fax – 

mail υπάρχει 

συγκεκριμένος τρόπος ονομασίας των ηλεκτρονικών αρχείων για την αποφυγή 

διπλοεγγραφών ή τη διαγραφή κάποιων από αυτά. Σε κάθε ηλεκτρονικό αρχείο 

μπαίνει πρώτα η τρέχουσα ημερομηνία και μετά το όνομα του αρχείου. 

Επίσης, ο Σύμβουλος διαχωρίζει την ηλεκτρονική αλληλογραφία (mail) σε εισερχόμενα και 

εξερχόμενα. Τα εισερχόμενα mail παραλαμβάνει για λόγους προστασίας από ιούς, ένας και 

μόνο Η/Υ. Ο Σύμβουλος ανάλογα με το περιεχόμενό τους τα παραδίδει στον αρμόδιο ή τα 

κάνει γνωστά σε όλους, μέσω του προγράμματος One Note του Microsoft Office. Τα 

εισερχόμενα mail αυτόματα αρχειοθετούνται από το λογισμικό, ενώ κάθε τρεις ημέρες 

λαμβάνονται και αντίγραφα ασφαλείας. 

Εξερχόμενα mail αποστέλλει οποιοσδήποτε ανάλογα με το τμήμα του και την εργασία που 

έχει αναλάβει. Τα εξερχόμενα mail παραμένουν στο λογισμικό του Η/Υ του κάθε αποστολέα. 

Το λογισμικό είναι προγραμματισμένο να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας μία φορά την 

εβδομάδα στον κεντρικό server. 

Για το πρωτόκολλο επικοινωνίας συνυπογράφουν οι: 

Ά Επίπεδο Επικοινωνιών - Διοίκηση 

Υπεύθυνος Έργου Πολύκαρπος Καρκαβίτσας 

Διευθυντής Έργου Αναστασία Φούντα 

Υπεύθυνος Συντονιστής Δήμου Χωρινού Θάλεια 

΄Β Επίπεδο Επικοινωνιών – Στρατηγική του Έργου 

Υπεύθυνος Έργου Πολύκαρπος Καρκαβίτσας 

Διευθυντής Έργου Αναστασία Φούντα 

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας Παύλος Κράβαρης 

Εμπειρογνώμονας Θάνος Βλαστός 

Υπεύθυνος Συντονιστής Δήμου Χωρινού Θάλεια 

΄Γ Επίπεδο Επικοινωνιών – Υλοποίηση 

Διευθυντής Έργου Αναστασία Φούντα 

Εκπρόσωπος Δήμου  Χωρινού Θάλεια 

Εκπρόσωποι Συμβούλου Εταιρίας 
Μπάρμπας Γεώργιος 

Κατκαδίγκας Ραφαήλ 
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Α.2.2. Συγκρότηση Δικτύου Φορέων 

Το Δίκτυο Φορέων έχει ενεργή συμμετοχή καθ’ όλη τη διαδικασία ανάπτυξης του ΣΒΑΚ. Η 

σύνθεσή του αποσκοπεί στην εξασφάλιση ότι οι επιδιώξεις, οι προθέσεις και οι 

δυνατότητες/αδυναμίες των μελών του Δικτύου εκπροσωπούνται επαρκώς από το αρχικό 

στάδιο της σύλληψης του σχεδίου μέχρι την ολοκλήρωση και έγκρισή του. Καθώς ένα 

στρατηγικό σχέδιο μεταφορών επηρεάζει με ποικίλους τρόπους μια αστική περιοχή, δεν 

προδιαγράφεται πως οι εμπλεκόμενοι φορείς θα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο 

σχεδιασμό και την παραγωγή επιβατικού έργου. Επιπλέον, καθώς οι αρχές της 

βιωσιμότητας, έχουν και κοινωνικές επεκτάσεις, στο δίκτυο των φορέων περιλαμβάνονται και 

κοινωνικές ομάδες, οι οποίες επηρεάζονται από τις συνθήκες κινητικότητας σε μια περιοχή. 

Στο Δίκτυο Φορέων συμμετέχουν φορείς που επί της ουσίας χαράζουν ή υλοποιούν 

πολιτικές μεταφορών και πολεοδομίας, καθώς και εκείνοι των οποίων οι δραστηριότητες 

εξαρτώνται άμεσα από τα υιοθετούμενα μέτρα ενός τέτοιου σχεδίου. 

Το Δίκτυο Φορέων διατυπώνει τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους προς την 

κατεύθυνση υλοποίησης του σχεδίου προκειμένου να συμπεριληφθούν σε όλη τη διαδικασία 

με την παροχή χρήσιμων πληροφοριών και στοιχείων, αλλά και στην αναγνώριση των 

ευκαιριών που μπορούν να προκύψουν στην περιοχή παρέμβασης και στη σύναψη 

συγκεκριμένων προτάσεων. Επίσης οι συμμετέχοντες φορείς δεσμεύονται μέσω της 

υπογραφής συμφώνου προκειμένου πέρα από τα παραπάνω να υποστηρίξουν το Δήμο και 

στις διαδικασίες εφαρμογής των μέτρων του ΣΒΑΚ. 

Το δίκτυο φορέων παίζει καθοριστικό ρόλο στην διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ. Γι’ αυτό 

το λόγο θα πρέπει η συμμετοχή του δικτύου φορέων να επικυρώνεται μέσω της υπογραφής 

του Συμφώνου Συμμετοχής, το οποίο περιγράφει τη συμβολή του κάθε φορέα στη 

διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ, οριοθετεί τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα, την 

υποστήριξη του Δήμου στην εφαρμογή μέτρων βιώσιμης αστικής κινητικότητας κ.ά.. Η 

συμβολή του Δικτύου Φορέων στη συνολική διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ είναι ιδιαίτερης 

σημασίας για την τελική αποδοχή υλοποίησης του σχεδίου από τους άμεσα εμπλεκόμενους. 

Για την εξασφάλιση επομένως της συμμετοχής και συνεργασίας των μελών του Δικτύου 

Φορέων με τον ΟΤΑ, κρίνεται αναγκαία η υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχικού 

Σχεδιασμού μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, η διατύπωση του οποίου θα πρέπει να είναι 

κοινώς αποδεκτή από τα μέλη του. 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας γίνεται η αναγνώριση και η επιλογή των 

φορέων που εμπλέκονται με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο στο σύστημα μεταφορών 

της εξεταζόμενης αστικής περιοχής και αξιοποιείται το εργαλείο «Οδηγός αναγνώρισης και 

επιλογής εμπλεκόμενων φορέων στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του ΣΒΑΚ». Τέλος ο 

ανάδοχος συντάσσει το προσχέδιο του Σύμφωνου Συμμετοχικού Σχεδιασμού μεταξύ Δήμου 

και Φορέων και αποστέλλεται προς υπογραφή στους φορείς ή υπογράφεται από αυτούς 

κατά τη διάρκεια της 1ης διαβούλευσης. 

Ειδικότερα, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες: 

 Αναζήτηση φορέων που εμπλέκονται στο σύστημα μεταφορών της εξεταζόμενης 

περιοχής από τον Ανάδοχο και κατάστρωση δικτύου φορέων 

 Επικύρωση/συμπλήρωση λίστας φορέων από την Ομάδα Έργου του Δήμου 

 Συγγραφή, αποστολή και υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής από τους φορείς 
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Αναγνώριση φορέων σχετικών με την αστική κινητικότητα 

Μια κύρια δραστηριότητα της ομάδας εργασίας είναι η αναγνώριση και η επιλογή των 

φορέων που εμπλέκονται με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο στο σύστημα μεταφορών 

της εξεταζόμενης αστικής περιοχής. Το πλήθος των εμπλεκόμενων ενδέχεται να είναι 

μεγάλο, διότι πολλοί φορείς δραστηριοποιούνται στο σύστημα αστικών μετακινήσεων με 

διάφορους πιθανούς τρόπους. Ωστόσο, δεν είναι δεσμευτικό για κάθε φορέα να συμμετάσχει 

στη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ. Βασικός στόχος της δραστηριότητας είναι να 

προσδιοριστούν όλοι οι φορείς και οι αντίστοιχες αρμοδιότητες/ευθύνες τους στο σύστημα 

μετακινήσεων της περιοχής μελέτης αλλά και να διαπιστωθούν οι εμπλεκόμενοι που 

πρόκειται να επηρεαστούν σημαντικά από πιθανές αλλαγές/παρεμβάσεις που είναι δυνατό 

να προταθούν από ένα ΣΒΑΚ.  

Για την επιλογή των εμπλεκόμενων φορέων χρησιμοποιείται ένα εργαλείο με τη μορφή 

οδηγού που αναλύεται παρακάτω: 

→ Εργαλείο αναγνώρισης και επιλογής εμπλεκόμενων φορέων: 

Ο Πίνακας Α2.4 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας οδηγός για την αρχική αναγνώριση και 

επιλογή φορέων που χρειάζεται να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη ενός ΣΒΑΚ, είτε επειδή 

ασκούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες στο σύστημα μετακινήσεων της περιοχής μελέτης, 

είτε/και επειδή οι δραστηριότητες τους επηρεάζονται ή προσδιορίζονται από την 

τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος μετακινήσεων. Ο Πίνακας Α2.4 περιλαμβάνει 

τέσσερεις (4) ομάδες γενικότερων και ειδικότερων κατηγοριών εμπλεκομένων φορέων και 

καλύπτει τόσο τις επίσημες και θεσπισμένες Αρχές/Υπηρεσίες σε μία αστική περιοχή 

μελέτης, όσο και τις (τυχόν) ενώσεις/ομάδες πολιτών που δραστηριοποιούνται σε άμεση ή 

έμμεση συσχέτιση με το τοπικό σύστημα μεταφορών.  

Πίνακας Α2.4. Κατηγορίες εμπλεκόμενων φορέων στην διαδικασία εκπόνησης ΣΒΑΚ. 

Αρχές 

Τοπικές Διοικητικές Αρχές 

Κοινωνικές 
ομάδες 

Περιβαλλοντικές ομάδες 

Όμοροι Δήμοι Ενώσεις Ποδηλατιστών 

Αρχές Μεταφορών Ενώσεις Πεζών 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Σύλλογοι Α.με.Α 

Κυβερνητικοί φορείς Ομάδες πολιτών 

Άλλοι τοπικοί και εθνικοί φορείς Ενώσεις γονέων 

Αστυνομικές Δ/σεις - Τροχαία Εμπορικοί Σύλλογοι 

Επιχειρήσεις 

Πάροχοι συγκοινωνιακού έργου 
(Υπεραστικό και Αστικό ΚΤΕΛ) Ιδιοκτήτες μεγάλων ή 

σημαντικών εκτάσεων γης Εταιρίες διαχείρισης/ Κατασκευής 
συγκοινωνιακών έργων 

Εταιρίες εκμετάλλευσης 
μεταφορικών μέσων (Car-Sharing, 
Ποδηλάτων κ.ά.) 

Άλλοι 
φορείς 

Ερευνητικά Κέντρα 

Πανεπιστήμια 

Εταιρίες με μεγάλο πλήθος 
απασχολούμενων 

Άλλα εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα 

Εταιρίες Logistics 
Υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης (Πυροσβεστική, 
ΕΚΑΒ κλπ) 
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Οι κατηγορίες φορέων που περιέχει ο Πίνακας Α2.4, είναι οι συνηθέστερες που εμπλέκονται 

σε έργα μεταφορών γενικότερα και σε ΣΒΑΚ ειδικότερα. Ανάλογα την περίπτωση εφαρμογής 

ενδέχεται να προστεθούν επιπλέον φορείς από τους αναγραφόμενους. Επίσης, πρέπει να 

σημειωθεί ότι η ομάδα έργου δεν μπορεί να υποχρεώσει τη συμμετοχή και τη συνεργασία 

κανενός φορέα αλλά αντίθετα θα πρέπει να εργαστεί ώστε να παρουσιάσει πειστικά 

επιχειρήματα για τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων από αυτούς. 

Ο Δήμος με την καθοδήγηση του αναδόχου και με βάση την προκαταρκτική έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε για την πόλη της Καβάλας κατέληξε στους παρακάτω φορείς (πίνακας 

Α2.5) οι οποίοι θα ήταν σκόπιμο να συμμετάσχουν στις διαδικασίες των διαβουλεύσεων του 

ΣΒΑΚ: 

Πίνακας Α2.5. Αρχική αναγνώριση εμπλεκόμενων φορέων για το ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας. 

Διοικητικές Αρχές 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας 
Εκπρόσωπος Δημοτικής Αστυνομία Καβάλας 
Εκπρόσωπος Αστυνομικής Διεύθυνσης Τροχαίας 
Εκπρόσωπος Πυροσβεστικής 
Εκπρόσωπος ΕΚΑΒ 
Εκπρόσωπος Λιμενικού Σώματος 
Οργανισμός Λιμένος Καβάλας ΑΕ (Ο.Λ.Κ.) 
Κοινωνική αλληλεγγύη 

Πάροχοι Συγκοινωνιακού Έργου 
Αστικό ΚΤΕΛ ΑΕ Καβάλας  
Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΑΕ Ν. Καβάλας 
Κρατικός Αερολιμένας Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος» 
Εκπρόσωπος των ΤΑΧΙ Καβάλας 
Δημοτικά Ποδήλατα Καβάλας «EasyBike» (Δημοφέλεια) 

Διαχειριστές Χώρων στάθμευσης 

Εκπρόσωποι επιχειρήσεων χώρων στάθμευσης εκτός οδού  
(Νομαρχίας. N.O.K., Αγίου Ιωάννη, Ροδόπη, Τελωνείου, Δημοτικής Αγοράς 
Καβάλας, Αγίου Γεωργίου, Δημαρχίας) 

Επιμελητήρια 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας  
Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας 
Επιμελητήριο Καβάλας 

Εκπρόσωποι πολιτών και σύλλογοι 
Σύλλογος ξενοδόχων 
Ποδηλατικός Σύλλογος Καβάλας «Κύκλοτρον»  
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων 
Σύλλογος ΑμεΑ Καβάλας 
Σύλλογος Τριτέκτων Καβάλας 

Φορείς Νεολαίας 

Action Team Καβάλα 

Εκπρόσωποι εκπαιδευτικών/πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση  

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Συλλόγους γονέων (θέματα οδικής ασφάλειας) 

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος 
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Εκπρόσωποι εταιριών/επιχειρήσεων με μεγάλο πλήθος απασχολούμενων 
Δεν εντοπίστηκαν για την περίπτωση της Καβάλας 

Εταιρίες Logistics ή Εταιρίες με μεγάλο δίκτυο τροφοδοσίας 
Εκπρόσωποι εταιριών Courier  

Σύλλογος φορτωταξί  

 
Στο παρόν παραδοτέο πραγματοποιείται η αρχική αναγνώριση των εμπλεκόμενων φορέων 

που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ. Η ανάλυση των φορέων που 

αναγνωρίστηκαν και το πλάνο διαχείρισης τους αποτελεί αντικείμενο επόμενου παραδοτέου 

(Β.1.1) και τμήμα της Στρατηγικής Συμμετοχικού Σχεδιασμού. 

Σύμφωνο Συμμετοχικού σχεδιασμού 

Οι φορείς που εμπλέκονται με τις μετακινήσεις προσώπων και τις μεταφορές αγαθών σε μια 

πόλη, διαμορφώνουν μεταξύ άλλων: 

• Δικές τους πολιτικές λειτουργίες, εντός του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου 

προσδοκώντας το κέρδος 

• Δικές τους βάσεις δεδομένων και πληροφοριών 

Ένα σχέδιο επιπέδου Στρατηγικού Σχεδιασμού όπως το ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας αναλαμβάνει να 

οργανώσει το περιβάλλον της κινητικότητας εντός του αστικού ιστού, προκειμένου η 

λειτουργία κάθε ενός από τους προαναφερόμενους φορείς: 

• Να μην συγκρούεται με τη λειτουργία ενός άλλου φορέα 

• Να ευνοεί την ομαλή κινητικότητα της πόλης 

• Να συμβάλει στην κοινωνική ευημερία 

• Να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος 

Προκύπτει συνεπώς η ανάγκη μιας μορφής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και των φορέων 

της πόλης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεργασία τους στην παροχή δεδομένων 

πληροφοριών, στη διαμόρφωση του πλαισίου συνύπαρξης και λειτουργίας και στην 

εφαρμογή των μέτρων του ΣΒΑΚ.  

Ως απόρροια των παραπάνω αναγκών, αναπτύσσεται από την ομάδα έργου ένα Σύμφωνο 

Συμμετοχής μεταξύ του Δήμου και των εμπλεκόμενων φορέων. Το κείμενο του συμφώνου 

έχει κατά βάση πολιτικό χαρακτήρα και εκφράζει το κοινό όραμα και τους ευρύτερα 

αποδεκτούς στόχους της κοινωνίας της Καβάλας σχετικά με την κινητικότητα στην πόλη. 

Διατρέχοντας το στάδιο προετοιμασίας του έργου, είναι αδύνατο να προσαρμοστούν στο 

σύμφωνο συμμετοχής με ακρίβεια στόχοι ή μέτρα του ΣΒΑΚ, καθώς αυτά καθορίζονται σε 

επόμενα στάδια του σχεδιασμού. Συνεπώς, το παρόν σύμφωνο έχει χαρακτήρα δέσμευσης 

συμμετοχής στις διαδικασίες διαβούλευσης και σχεδιασμού παρουσιάζοντας την καλή 

θέληση κάθε φορέα να συνεργαστεί. 

Η διαδικασία υπογραφής του συμφώνου από τους φορείς της Καβάλας συμφωνήθηκε να 

λάβει χώρα κατά την Α΄ διαβούλευση, κατόπιν της ενημέρωσης των φορέων για το ΣΒΑΚ και 

της αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης της πόλης. 

Το προσχέδιο που διαμορφώθηκε για το δίκτυο φορέων του ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας 

παρουσιάζεται παρακάτω, ενώ η τελική του μορφή θα διατυπωθεί με την Στρατηγική 

Συμμετοχικού Σχεδιασμού (δραστηριότητα Β.1.1.) 
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ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Προοίμιο 

Βασική προϋπόθεση ενός επιτυχημένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι η 

συμμετοχή των τοπικών φορέων και κοινωνικών ομάδων στις διαδικασίες εκπόνησης τους. Η 

συμμετοχή του Δικτύου Εμπλεκόμενων Φορέων αποσκοπεί σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, 

εκπορευόμενο από την κοινωνία της πόλης, με συναινετικό περιεχόμενο, που θα υλοποιείται από 

όλους.  

Η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ του Δήμου Καβάλας δεσμεύεται να εκπονήσει το ΣΒΑΚ σύμφωνα με τις 

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και κατευθύνσεις, ενσωματώνοντας τις διαδικασίες συμμετοχικού 

σχεδιασμού σε κάθε στάδιο διαμόρφωσης του ΣΒΑΚ, με κοινό γνώμονα την οικονομική, κοινωνική 

και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του συστήματος κινητικότητας της Καβάλας. 

Σύμφωνο 

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων αρχών σχεδιασμού, οι φορείς που συμμετέχουν στην εκπόνηση 

του ΣΒΑΚ και ο Δήμος Καβάλας υπογράφουν την παρακάτω δήλωση δέσμευσης: 

Εμείς, οι κάτωθι φορείς, κυβερνητικοί κάθε βαθμίδας (κυβερνητικής και τοπικής αυτοδιοίκησης) 

και μη-κυβερνητικοί, που σχετιζόμαστε με τις συγκοινωνίες, την κυκλοφορία προσώπων ή αγαθών 

και τις μεταφορές γενικότερα, δεσμευόμαστε να δράσουμε συντονισμένα στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ και 

σε συνεργασία με τους πολίτες και τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους που δρουν στην 

Καβάλα, ώστε οι μετακινήσεις στην πόλη: 

(α) να πραγματοποιούνται με τρόπο φιλικό στους χρήστες και στο περιβάλλον, 

(β) να συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην εύρυθμη και ισορροπημένη ανάπτυξη της 

πόλης και των περιχώρων, 

(γ) να στηρίξουν την τοπική οικονομία με την μέγιστη οικονομική αποδοτικότητα, 

(δ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή και 

(ε) να βελτιώνουν και να διασφαλίζουν την ποιότητα ζωής και μετακίνησης των κατοίκων 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων εκπονείται το παρόν Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας της Καβάλας για τις ανάγκες του οποίου θα παρέχουμε χρήσιμα δεδομένα και 

πληροφορίες στην ομάδα έργου, θα συμμετάσχουμε στις διαδικασίες διαμόρφωσης του Σχεδίου και 

θα συνεργαστούμε με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα για την πόλη 

Λεπτομέρειες 

Το συνοπτικό Πλάνο Συμμέτοχης του Δικτύου Εμπλεκόμενων Φορέων περιλαμβάνει έναν 

προγραμματισμό των συμμετοχικών διαδικασιών κα επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α. Οι κανόνες 

του Συμμετοχικού Σχεδιασμού επισυνάπτονται στο Παράρτημα Β. Το παρόν Σύμφωνο 

Συμμετοχικού Σχεδιασμού για το ΣΒΑΚ του Δήμου Καβάλας συμπορεύεται με το περιεχόμενο του 

Νόμου 4599/19 (ΦΕΚ 40 Α/19) Άρθρο 22. 

 

Ο 
 

Όνομα Φορέα 

Δήμαρχος Καβάλας   

  Εκπρόσωπος 

 

  



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 
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Α3. Ειδική Επιτροπή Έργου 

Για την υλοποίηση του Έργου, η ευρωπαϊκή μεθοδολογία προτείνει την σύσταση Ειδικής 

Επιτροπής. Η συγκεκριμένη επιτροπή στην ουσία αποτελεί μια σύνθεση της ομάδα έργου 

του ΣΒΑΚ και του δικτύου εμπλεκομένων φορέων, που θα συμμετέχει στις διαδικασίες του 

συμμετοχικού σχεδιασμού και συγκεκριμένα των διαβουλεύσεων. Στην περίπτωση της 

Καβάλας θα μπορούσε να αποτελείται από τους ακόλουθους φορείς: 

 Εκπρόσωπος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

 Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Δήμου. 

 Εκπρόσωπος της Μελετητικής ομάδας. 

 Εκπρόσωπος του ΟΛΚ ΑΕ. 

 Εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου της περιοχής. 

 Εκπρόσωπος της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Εκπρόσωπος ΑμεΑ. 

 Εκπρόσωπος ΜΚΟ σχετικής με την κινητικότητα (πχ. ποδηλατιστών). 

 Εκπρόσωπος ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΕ. 

 Εκπρόσωπος ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΕ. 

 Εκπρόσωπος Περιφέρειας. 

 Εκπρόσωπος Τροχαίας. 

 Εκπρόσωπος της Δημοτικής Αστυνομίας. 

 Εκπρόσωπος του ΤΕΕ ΑΜ. 

 Εκπρόσωπος των ΤΑΧΙ. 

 Εκπρόσωπος του Λιμενικού Σώματος. 

 Πάροχοι αστικών διαδρομών. 

Σύμφωνα με το Άρθρου 22 του Νόμου 4599/19, οι αποφάσεις του ΣΒΑΚ δεν δεσμεύονται 

από την πλειοψηφία της επιτροπής, αποδίδοντας στην σύσταση της έναν εθελοντικό 

χαρακτήρα. Προκειμένου να εξασφαλίσει την συμμετοχή των περισσότερων δυνατών 

φορέων που αναγνωρίστηκαν, η ομάδα έργου επέλεξε να αντιμετωπίσει το σύνολο των 

φορέων ως επιτροπή έργου και να τους εμπλέξει κατάλληλα στην πορεία εκπόνησης του 

ΣΒΑΚ σύμφωνα με τις ανάγκες και τις κατευθύνσεις των καλών πρακτικών.  

Για τον σκοπό αυτό, η ομάδα έργου πρόκειται να διαμορφώσει μια Στρατηγική Συμμετοχικού 

Σχεδιασμού που θα ορίζει την λειτουργία του δικτύου εμπλεκόμενων φορέων και το πλάνο 

εμπλοκής του. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής το σύνολο των φορέων θα μπορεί να 

υπογράψει το σύμφωνο του συμμετοχικού σχεδιασμού και να συμμετέχει στις διαδικασίες. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


