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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ – Σ.Β.Α.Κ. 

• Οκτώβριος 2016 – Το Πράσινο Ταμείο (Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας) κατανοώντας την αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός Σχεδίου Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας για τις αστικές περιοχές της χώρας κοινοποίησε
πρόσκληση για τη χρηματοδότηση εκπόνησης ΣΒΑΚ σε μεγάλους και μεσαίους
δήμους.

• Νοέμβριος 2016 – Ύστερα από εισήγηση του Γραφείου Προγραμματισμού
λαμβάνεται απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πετρούπολης για
την υποβολή πρότασης στην ανωτέρω πρόσκληση.

• Δεκέμβριος 2016 – Εντάσσεται ο Δήμος μας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα
του Πράσινου Ταμείου.

• 2017 – Συμμετοχή των αρμόδιων υπαλλήλων του Δήμου σε ημερίδες,
σεμινάρια, εργαστήρια (workshops), ώστε να καταρτιστούν σχετικά και σε
αναμονή της νομοθετικής ρύθμισης αναφορικά με τα ΣΒΑΚ.



ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ – Σ.Β.Α.Κ. 

• Φεβρουάριος 2018 – Ενημέρωση και παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Πετρούπολης της διαδικασίας που ακολουθείται κατά την κατάρτιση του ΣΒΑΚ.

• Μάρτιος 2018 – Δημοσιοποίηση του ΣΒΑΚ με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης.

• Ιούλιος 2018 – Έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου
μελετητικής εταιρείας για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ.

• Σεπτέμβριος 2018 – Συμμετοχή του Δήμου Πετρούπολης στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κινητικότητας με σχετικές δράσεις.

• Μάρτιος 2019 – Εκδίδεται ο Ν.4599/2019 (ΦΕΚ 40 Α/4-3-2019) που περιλαμβάνει το
νομικό πλαίσιο σχετικά με τα ΣΒΑΚ.

• Ιούλιος 2019 – Ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας και υπογραφή σύμβασης με τη
μελετητική εταιρεία «Σ. Ευσταθιάδης & Συνεργάτες ΕΕ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ».



ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σ.Β.Α.Κ.

Αποτελείται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης με
τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Την άμεση συνεργασία με την ομάδα έργου της αναδόχου εταιρείας που είναι υπεύθυνη
για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ σε όλα τα στάδια εκπόνησής του.

2. Τη συλλογή όλων των υφιστάμενων μελετών δεδομένων και διαθέσιμων στοιχείων, που
αφορούν την κινητικότητα στο Δήμο μας.

3. Την τήρηση των διαδικασιών, οι οποίες προβλέπονται ως προς την ενημέρωση και τη
διαβούλευση με τους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς.

4. Την παρακολούθηση, αξιολόγηση της συνεχούς προσαρμογής στα νέα δεδομένα μετά το
πέρας της εκπόνησης του Σχεδίου.

5. Τον εντοπισμό και τη δημιουργία Δικτύου Φορέων που θα απαρτίζεται από φορείς και
συλλογικότητες της πόλης, οι οποίοι θα δεσμευτούν με Σύμφωνο Συνεργασίας με το Δήμο.



1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ

• Με την αποψινή δημόσια διαβούλευση ευελπιστούμε στην ευαισθητοποίηση των

δημοτών και των τοπικών φορέων και στην περαιτέρω συνεργασία μας με συνεχείς

επαφές και ενημερώσεις, ώστε να συναποφασιστεί το κοινό όραμα για την πόλης μας,

γιατί έτσι μόνο θα διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο αποδοχής και υποστήριξης των

απαιτούμενων μελλοντικών επεμβάσεων.

• Καλούμε τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες με την αναφορά των

προβλημάτων τους και των ιδεών τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας (συμπλήρωση

ερωτηματολογίων, επίσκεψη στην ιστοσελίδα svak-petroupoli.gr, παρουσία στις

διαβουλεύσεις).

• Καλούμε τους φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και των οικονομικών

παραγόντων της πόλης να ενταχθούν στο Δίκτυο Φορέων και να υπογράψουν το

Σύμφωνο Συνεργασίας που θα συνταχθεί και τους αποσταλεί στο άμεσο μέλλον.


