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ΘΕΜΑ: «∆ίκτυο Φορέων Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας ∆ήµου 
Καβάλας και Σύµφωνο Συµµετοχής» 

 

ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΦΦ ΑΑ ΣΣ ΗΗ   

Ο ∆ήµαρχος Καβάλας 
 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα 

Καλλικράτης», περί « των αρµοδιοτήτων του ∆ηµάρχου».  
2. Την αρ. 14/2019 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Καβάλας περί 

επικύρωσης των αποτελεσµάτων των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και 2ης 
Ιουνίου 2019, καθώς και τις υπ’  αριθµ. 644/2019 και 645/2019 αποφάσεις του 
Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας, οι οποίες εκδόθηκαν επί ενστάσεων 
κατά του κύρους των δηµοτικών εκλογών της 26ης Μάϊου 2019. 

3. Το µε αριθµ. πρωτ.: 27987/29-08-2019 Πρακτικό Ορκωµοσίας των αιρετών του 
∆ήµου Καβάλας.  

4. Την παρ. 7 του άρθρου 22 του N. 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α’/4-3-2019), σχετικά µε 
το ∆ίκτυο φορέων.  

5. Την παρ. 8 του άρθρου 22 του N. 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α’/4-3-2019), σχετικά µε 
την κατάρτιση του Συµφώνου Συµµετοχής,  

6. Την ανάγκη εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στο 
πλαίσιο του οποίου ο ∆ήµος Καβάλας προχώρησε στις σχετικές διαδικασίες για την 
αναγνώριση και την προσέγγιση των τοπικών φορέων και των εκπροσώπων 
οµάδων πολιτών, οι οποίοι σχετίζονται µε την αστική κινητικότητα. Στόχος της 
οµάδας έργου του ΣΒΑΚ ήταν να αξιοποιήσει την εµπειρία, την γνώση και τις 
διαθέσιµες πληροφορίες των εν λόγω εµπλεκόµενων µερών για τον πληρέστερο 
και αποτελεσµατικότερο σχεδιασµού του µελλοντικού συστήµατος αστικής 
κινητικότητας. Οι φορείς και οι οµάδες πολιτών ενηµερώθηκαν από το ∆ήµο για τα 
χαρακτηριστικά των Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας και τους τρόπους µε 
τους οποίους µπορούν να συµµετάσχουν, στο πλαίσιο ανοικτής εκδήλωσης. 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
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Τη σύσταση του ∆ικτύου Φορέων µε σκοπό τη συνεργασία µεταξύ του φορέα 
εκπόνησης ΣΒΑΚ (∆ήµος Καβάλας) το οποίο αποτελείται από τους κάτωθι φορείς 
που ενυπόγραφα δήλωσαν τη συµµετοχή τους στις διαδικασίες εκπόνησης του 
Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του ∆ήµου Καβάλας µέσω του συµφώνου 
συµµετοχικού σχεδιασµού (Παράρτηµα Α), το πλάνο Συµµετοχικού Σχεδιασµού 
(Παράρτηµα Β) και το πλαίσιο λειτουργίας του δικτύου (παράρτηµα Γ) 
 
 

α/α Φορείς του ∆ικτύου 

1 Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας – ∆/νση Τεχνικών Έργων 

2 Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Τροχαίας Καβάλας 

3 Κεντρικό Λιµεναρχείο Καβάλας 

4 Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας 

5 Οργανισµός Λιµένα Καβάλας 

6 ΤΕΕ ΑΜ 

7 Επιµελητήριο Καβάλας 

8 ∆ΗΜΩΦΕΛΕΙΑ 

9 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Καβάλας 

10 Αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας 

11 Σωµατείο ΤΑΞΙ 

12 Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Καβάλας 

13 Νοµαρχιακός Σύλλογος ΑµεΑ Ν. Καβάλας 

14 Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Αν. Μακεδονίας 

15 Σύλλογος Γονέων Κηδεµόνων Ατόµων µε αυτισµό Π.Ε. Καβάλας 

16 Σύλλογος Πολυτέκνων Καβάλας 

17 Πάρκινγκ Αγ. Γεωργίου  

18 Πάρκινγκ Αµύντα και Καράνου 

19 Πάρκινγκ Καπνεργάτη 

 
 
 

Ο ∆ήµαρχος 
 
 
 

Θεόδωρος Μουριάδης
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Παράρτηµα Β: Πλάνο Συµµετοχικού Σχεδιασµού 
    

Ενηµέρωση για το ΣΒΑΚ, την διαδικασία µε 

την οποία θα εκπονηθεί και τους τρόπους  µε 

τους οποίους οι φορείς µπορούν να 

συνεισφέρουν. Τοποθετήσεις φορέων σχετικά 

µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και 

τους στόχους τους. Αξιολόγηση της 

υφιστάµενης κατάστασης του συστήµατος 

κινητικότητας της Καβάλας από τους φορείς. 

Οριστικοποίηση του οράµατος και των 

στρατηγικών στόχων που διαµορφώθηκαν µε 

βάσει τα προβλήµατα που αναδείχθηκαν στην Α 

Φάση από τους φορείς. Παρουσίαση 

εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας και 

αξιολόγηση τους. ∆ιαβούλευση σεναρίων µε 

τους πολίτες. 

Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της Β 

φάσης. Παρουσίαση του προσχεδίου 

µέτρων του ΣΒΑΚ, σύµφωνα µε το 

επικρατέστερο σενάριο κινητικότητας. 

Αξιολόγηση του προσχεδίου µέτρων από 

τους φορείς. ∆ιαβούλευση του προσχεδίου 

µε τους πολίτες. 

Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της 

Γ φάσης. Παρουσίαση των οριστικών 

µέτρων του ΣΒΑΚ. 

Συµµετοχή 

Οµάδα Έργου Οµάδα Έργου Οµάδα Έργου Οµάδα Έργου 

∆ίκτυο Φορέων ∆ίκτυο Φορέων ∆ίκτυο Φορέων ∆ίκτυο Φορέων 

Πολίτες Πολίτες Πολίτες Πολίτες 

Υπόµνηµα: Χρώµα Συµµετοχής Χρώµα Μη-Συµµετοχής  

Μέθοδοι Συµµετοχικού Σχεδιασµού 

• ∆ιαδραστικό Εργαστήριο 

• Συναντήσεις Εργασίας 

• Ανοικτό εργαστήριο 

• ∆ιαδικτυακή ∆ιαβούλευση 

• Ανοικτό εργαστήριο 

• ∆ιαδικτυακή ∆ιαβούλευση 
• Ανοικτή Εκδήλωση 

Μέσα Συµµετοχικού Σχεδιασµού 

• Στρογγυλές τράπεζες 

• Προσκλήσεις 

• Ενηµερωτικό Υλικό 

• Φόρµα τοποθέτησης 

• Προσκλήσεις 

• Ανακοινώσεις 

• Ανάρτηση Ενηµερωτικού Υλικού 
Πλατφόρµα ∆ιαδικτυακής 
∆ηµοσκόπησης 

• Kavala Urban Center 

• Προσκλήσεις 

• Ανακοινώσεις 

• Ανάρτηση Ενηµερωτικού Υλικού 

• Πλατφόρµα ∆ιαδικτυακής 
∆ηµοσκόπησης 

• Kavala Urban Center 

• Προσκλήσεις 

• Ανακοινώσεις 

• Kavala Urban Center 

Α Φάση Β Φάση Γ Φάση ∆ Φάση 
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Παράρτηµα Γ: Πλαίσιο Λειτουργίας ∆ικτύου Φορέων 

∆οµή ∆ικτύου Φορέων∆οµή ∆ικτύου Φορέων∆οµή ∆ικτύου Φορέων∆οµή ∆ικτύου Φορέων    
Οι φορείς και υπηρεσίες που µπορούν να συµµετέχουν στο ∆ίκτυο Φορέων για το ΣΒΑΚ 
του ∆ήµου Καβάλας, µπορούν να ενταχθούν στις εξής κατηγορίες: 

1) ∆ήµος Καβάλας 
2) Υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
3) Τµήµα Τροχαίας, ∆ηµοτική Αστυνοµία & Λιµενικό 
4) Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης (Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ) 
5) ∆ηµοτικές επιχειρήσεις 
6) Πάροχοι συγκοινωνιακού έργου (Αστικό ΚΤΕΛ, Υπεραστικό ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ κ.ά.) 
7) ∆ιαχειριστές σταθµών υπερτοπικών µετακινήσεων (ΟΛΚ, Αερολιµένας «Μέγας 

Αλέξανδρος») 
8) Εµπορικά Επιµελητήρια και Σύλλογοι 
9) Τεχνικά Επιµελητήρια και Σύλλογοι 
10) Σύλλογοι και ενώσεις  κοινωνικών οµάδων µε δυσκολίες µετακίνησης (ΑµεΑ, 

ηλικιωµένοι, ανήλικοι, µαθητές κ.ά.) 
11) Ενεργές οµάδες πολιτών (Ποδηλατικοί σύλλογοι, σύλλογοι πεζών, περιβαλλοντικοί 

σύλλογοι, εθελοντές κ.ά.) 
Καθορισµός παραµέτρων συµµετοχής:Καθορισµός παραµέτρων συµµετοχής:Καθορισµός παραµέτρων συµµετοχής:Καθορισµός παραµέτρων συµµετοχής:    

• Η επιλογή των συµµετεχόντων γίνεται βάσει του βαθµού εµπλοκής τους στο 
εξεταζόµενο σύστηµα αστικής κινητικότητας. Οι κατηγορίες των συµµετεχόντων 
διακρίνονται κατά βάση σε παρόχους µεταφορικού έργου, σε οµάδες που επηρεάζονται 
από το σύστηµα και στο σύνολο της κοινωνίας. Κάθε επιχείρηση, οργανισµός, σύλλογος 
ή οµάδα που δεν περιλαµβάνεται στο πλάνο συµµετοχικού σχεδιασµού έχει δικαίωµα να 
εµπλακεί µετά από συνεννόηση µε την Οµάδα Έργου του ΣΒΑΚ. 

• Η εµπλοκή των συµµετεχόντων γίνεται σε διακριτές φάσεις, οι οποίες καθορίζονται από 
την Οµάδα Έργου του ΣΒΑΚ και αποτυπώνονται στην Στρατηγική συµµετοχικού 
σχεδιασµού. Η µορφή, οι φάσεις, οι αρµοδιότητες και ο βαθµός συµµετοχής κάθε 
εµπλεκόµενου περιγράφονται στη στρατηγική. 

Όργανα, Όργανα, Όργανα, Όργανα, δοµή και διαδικασίες διοίκησηςδοµή και διαδικασίες διοίκησηςδοµή και διαδικασίες διοίκησηςδοµή και διαδικασίες διοίκησης    
• Το δίκτυο των φορέων θα συµµετέχει στις διαδικασίες των προβλεπόµενων 

διαβουλεύσεων του συµµετοχικού σχεδιασµού του ΣΒΑΚ. 
• Προτεραιότητα συµµετοχής στις διαβουλεύσεις θα έχει η οµάδα έργου του ∆ήµου και ο 

νόµιµος εκπρόσωπος του εκάστοτε φορέα. 
• Οι διαβουλεύσεις έχουν ανοιχτό χαρακτήρα και δεν θα πρέπει να αποθαρρύνεται η 

συµµετοχή των πολιτών σε αυτές 
• Τη λειτουργία του δικτύου θα πρέπει να διέπει ο δηµοκρατικός διάλογος και ο 

αλληλοσεβασµός µεταξύ των συµµετεχόντων 
Αρµοδιότητες Αρµοδιότητες Αρµοδιότητες Αρµοδιότητες συντονιστήσυντονιστήσυντονιστήσυντονιστή    

Η οµάδα έργου του ΣΒΑΚ: 
• θα ενηµερώσει το δίκτυο συµµετεχόντων σχετικά µε τις Αρχές της Βιώσιµης Αστικής 

Κινητικότητας, τη διαδικασία εκπόνησης Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας 
και την αξία του Συµµετοχικού Σχεδιασµού στην εκπόνηση ανάλογων στρατηγικών 
σχεδίων. 

• Θα αναλαµβάνει να επικοινωνεί µε το δίκτυο συµµετεχόντων στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ 
και να τους ενηµερώνει για τις δράσεις κάθε σταδίου υλοποίησης. 

• Θα είναι υπεύθυνη για την απάντηση των ερωτηµάτων, την παροχή διευκρινήσεων και 
την καθοδήγηση των συµµετεχόντων, όταν αυτό χρειασθεί.  

• Θα είναι υπεύθυνη για τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων κάθε δράσης συµµετοχικού 
σχεδιασµού. 

• θα παρέχει ανάλογες ευκαιρίες και δυνατότητες τοποθέτησης και συµµετοχής σε κάθε 
µέλος του δικτύου των συµµετεχόντων του ΣΒΑΚ. 

• Θα σέβεται και θα ενσωµατώνει στο βαθµό του εφικτού κάθε άποψη /πρόταση 
/προτροπή των συµµετεχόντων, αρκεί αυτή να συµβάλει ουσιαστικά στην βιώσιµη 
λειτουργία του συστήµατος κινητικότητας και να µην αντικρούει σε «στέρεα» 
(αποδεδειγµένα µέσω υπολογισµών ή/και µετρήσεων) συµπεράσµατα. 

Αρµοδιότητες φορέων/συµµετεχόντωνΑρµοδιότητες φορέων/συµµετεχόντωνΑρµοδιότητες φορέων/συµµετεχόντωνΑρµοδιότητες φορέων/συµµετεχόντων    
Το κάθε µέλος του δίκτυού των συµµετεχόντων για το ΣΒΑΚ: 
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• Θα ορίσει εκπρόσωπο, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία µε την οµάδα 

έργου. 
• Θα συµµετέχει στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζει η 

Στρατηγική Συµµετοχικού Σχεδιασµού 
• Θα παρέχει τα δεδοµένα και τις πληροφορίες που του ζητούνται, όταν αυτές είναι 

διαθέσιµες 
• Θα δεσµευθεί για την ουσιαστική συµµετοχή του στο σχεδιασµό και την υλοποίηση, 

λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές της Βιώσιµης Κινητικότητας. 
• Θα πρέπει να λειτουργεί και να αποφασίζει προσανατολισµένο στην συνεργασία αντί 

για τον ανταγωνισµό 
Πλαίσιο επικοινωνίαςΠλαίσιο επικοινωνίαςΠλαίσιο επικοινωνίαςΠλαίσιο επικοινωνίας    

• Η οµάδα έργου του ΣΒΑΚ είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και την διαχείριση των 
επικοινωνιών 

• Κάθε εκπρόσωπος οφείλει να συµπεριφέρεται µε φιλικό και συνεργατικό τρόπο σε όλες 
τις δραστηριότητες του συµµετοχικού σχεδιασµού 

• Οι αρχή του αµοιβαίου σεβασµού αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό για το γόνιµο και 
αποδοτικό διάλογο. 

• Οι γραπτές και οι ρητές τοποθετήσεις των συµµετεχόντων πρέπει να έχουν κοινό 
περιεχόµενο. 

Ανάλυση και διαχείριση κινδύνωνΑνάλυση και διαχείριση κινδύνωνΑνάλυση και διαχείριση κινδύνωνΑνάλυση και διαχείριση κινδύνων    
• Οι ενέργειες διαχείρισης κινδύνων εφαρµόζονται σε όλη τη διάρκεια του ΣΒΑΚ, κατά 

τον σχεδιασµό, την υλοποίηση και τη λειτουργία των Μέτρων και στοχεύουν τόσο στον 
περιορισµό των πιθανοτήτων εµφάνισης του κινδύνου όσο και στον περιορισµό των 
επιπτώσεων αυτού. 

• Οι πιθανοί κίνδυνοι µπορούν να είναι νοµικής, θεσµικής, επιχειρησιακής, 
διοικητικής, πολιτικής, οικονοµικής και περιβαλλοντικής φύσης και αντιµετωπίζονται 
µε συνεκτικό και ενιαίο τρόπο από όλους τους εταίρους. 

• Κατόπιν συσκέψεων για την ανταλλαγή και ανάπτυξη ιδεών, υπάρχει έγκαιρη και 
έγκυρη ενηµέρωση προς όλους τους εµπλεκόµενους φορείς για τον επικείµενο κίνδυνο 
ή απειλή ώστε να αντιµετωπιστεί από κοινού. 

• Αποκλίσεις από τα εγκεκριµένα Τ∆Ε/Υ που µπορεί να παρουσιαστούν και παραλείψεις 
τήρησης των κανονισµών διαχείρισης και παρακολούθησης του φυσικού και 
οικονοµικού αντικειµένου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΣΒΑΚ, αντιµετωπίζονται 
µε πρόταση του συντονιστή φυσικού αντικειµένου ο οποίος ενηµερώνει το εταιρικό 
σχήµα, τον νόµιµο εκπρόσωπο και την Ειδική ∆ιαχειριστική Αρχή ώστε να 
αποφασίσουν σχετικά και να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα. 

 

 

ΑΔΑ: ΨΞΧ5ΩΕ6-ΗΕΟ


		2020-06-12T11:25:10+0300
	Athens




