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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Με το παρόν Παραδοτέο (Στάδιο ΙΙ, Π11), ο Ανάδοχος, μετά την κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης του 
Σ.Β.Α.Κ. Πετρούπολης, παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την ενημερωτική εκδήλωση που έλαβε 
χώρα στο πλαίσιο οριστικοποίησης του Σ.Β.Α.Κ. 

Η ενημερωτική εκδήλωση (διαβούλευση) πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2021 στο 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης και είχε υβριδική μορφή λόγω των μέτρων πρόληψης 
από την πανδημία covid-19 (δηλαδή, η συμμετοχή ήταν με φυσική παρουσία στο Πνευματικό 
Κέντρο, τηρώντας όλα τα ισχύοντα πρωτόκολλα υγειονομικού χαρακτήρα, αλλά και ηλεκτρονική 
μέσω της πλατφόρμας Zoom, όπου ο οποιοσδήποτε είχε τη δυνατότητα να συνδεθεί). 

Στην εκδήλωση είχαν προσκληθεί όλοι οι φορείς της πόλης, ενώ είχε δημοσιοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας του ΣΒΑΚ Πετρούπολης, της ιστοσελίδας του Δήμου και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. 

Στο Παράρτημα της παρούσας Έκθεσης βρίσκονται συνημμένα: (i) η πρόσκληση της εκδήλωσης, 
(ii) το πρόγραμμα της εκδήλωσης, καθώς και (iii) η παρουσίαση της ενημερωτικής εκδήλωσης. 

Τέλος, η παρουσίαση της ενημερωτικής εκδήλωσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ. 
Πετρούπολης (http://svak-petroupoli.gr/dimosiopoiisi-stoixeion/). 
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2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

Στην τελική εκδήλωση, η οποία είχε ενημερωτικό χαρακτήρα, υπήρξε (με φυσική παρουσία και 
ηλεκτρονική) συγκέντρωση εκπροσώπων φορέων και απλών πολιτών. 

Η ενημερωτική εκδήλωση (διαβούλευση) οργανώθηκε με ευθύνη του Αναδόχου, σύμφωνα με τη 
Σύμβαση, και επιπλέον των διαβουλεύσεων που απαιτούνται (Ν. 4784/2021) και υλοποιήθηκαν 
κατά τη φάση ανάπτυξης του Σ.Β.Α.Κ. Πετρούπολης. 

Δυνατότητα συμμετοχής υπήρχε από κάθε ενδιαφερόμενο, φορέα ή πολίτη, ενώ η σχετική 
πρόσκληση και ο σχετικός σύνδεσμος για σύνδεση είχε εγκαίρως κοινοποιηθεί έγκαιρα στην 
αρχική ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ. Στόχος ήταν η ενημέρωση των εμπλεκομένων για τα τελικά 
επιλεγέντα μέτρα, καθώς και ο χρόνος στον οποίο αυτά θα υλοποιηθούν, προκειμένου να υπάρξει 
η μέγιστη δυνατή συναίνεση και αφομοίωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων. 

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των παρευρισκομένων, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από τον 
Ανάδοχο τόσο για τη διαμόρφωση της οριστικής έκδοσης του Σ.Β.Α.Κ. Πετρούπολης, όσο και για 
το Σχέδιο Δράσης. Ειδικότερα, αναφορικά με την διαμόρφωση του οριστικού Σ.Β.Α.Κ., υπήρξε 
εστίαση σε 7 βασικούς άξονες κινητικότητας, καθώς και στα επιμέρους μέτρα που εμπεριέχονται 
σε κάθε έναν από αυτούς, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το όραμα για την βιώσιμη κινητικότητα 
στην Πετρούπολη κατά τα επόμενα έτη. Οι προαναφερόμενοι θεματικοί άξονες είναι οι 
ακόλουθοι: 

 Ανάπτυξη υποδομών πεζών 

 Προώθηση μέσων ήπιας μετακίνησης 

 Προώθηση των μετακινήσεων με ΜΜΜ 

 Οδική κυκλοφορία και στάθμευση 

 Προώθηση ηλεκτροκίνησης 

 Ευαισθητοποίηση μετακινούμενων 

 Τροχονομική επιτήρηση 

Το Σχέδιο Δράσης, η τελική έκδοση του οποίου παρουσιάστηκε στην εκδήλωση, αποτελεί τον 
οδηγό της πόλης για την υλοποίηση του Σ.Β.Α.Κ. κατά τα επόμενα έτη. Σε αυτή την κατεύθυνση, 
έγινε εκτενής αναφορά στα περιεχόμενα του, δηλαδή (α) τα επιλεγέντα μέτρα σε συνδυασμό με 
(β) τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, (δ) τις πιθανές πηγές 
χρηματοδότησης, (ε) τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης, (στ) τη συσχέτιση των μέτρων με 
υφιστάμενα επιχειρησιακά ή στρατηγικά σχέδια, καθώς και (ζ) τη μεθοδολογία παρακολούθησης 
και αξιολόγησης των μέτρων του Σ.Β.Α.Κ., με δείκτες παρακολούθησης για κάθε μέτρο. 

Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται πως στην τελική έκδοση του Σχεδίου Δράσης έχουν ληφθεί υπόψη 
τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από τους φορείς στους οποίους κοινοποιήθηκε 
το Σχέδιο (Ιούλιος 2021), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4784/2021). Επιπλέον, υπήρξε 
κοινοποίηση του Σχεδίου Δράσης και στην ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ. Πετρούπολης (μαζί με όλα τα 
υπόλοιπα παραδοτέα-αποτελέσματα της μελέτης έως σήμερα). 

Από την παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε και τον εποικοδομητικό διάλογο που ακολούθησε, 
οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση εξέφρασαν την ικανοποίηση τους τόσο για τον χαρακτήρα, όσο 
και για την ουσία των μέτρων Σ.Β.Α.Κ. που αναμένεται να υλοποιηθούν κατά τα επόμενα έτη στην 
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Πετρούπολη, αναβαθμίζοντας έτσι την αισθητική εικόνα της πόλης, καθώς και την ποιότητα ζωής 
των πολιτών. 

Επιπρόσθετα, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως κατά την ενημερωτική εκδήλωση, υπήρξε 
αναφορά σχετικά με την άμεση έναρξη υλοποίησης μέτρων παρέμβασης (δημιουργία 
αναβαθμισμένων διαδρομών κίνησης πεζών, ποδηλατοδρόμων, κ.ά.), όπως στις οδούς 25ης 
Μαρτίου, Αρχιπελάγους, κ.λπ., τα οποία προβλέπονται από το Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου. Μελέτες έχουν 
ήδη εκπονηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου και έχουν κατατεθεί προτάσεις για χρηματοδότηση 
στους κρατικούς φορείς (Πράσινο Ταμείο, Πρόγραμμα Τρίτσης, ΟΧΕ, κ.λπ.). Εξάλλου, ένα Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αποτελεί – εξ ορισμού – ένα Στρατηγικό Σχέδιο.   
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3 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Η ενημέρωση και η συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό αποτελεί μια αέναη διαδικασία, 
μείζονος σημασίας, τόσο στα πρώιμα στάδια εκπόνησης ενός Σ.Β.Α.Κ., όσο και κατά τη φάση 
υλοποίησης των μέτρων του. Στο πλαίσιο κατάρτισης του Σ.Β.Α.Κ. Πετρούπολης, στόχος ήταν η το 
δυνατόν μεγαλύτερη ευνόηση των συμμετοχικών διαδικασιών, ακόμη και υπό αντίξοες συνθήκες 
που η πανδημία covid-19 επέβαλλε. Σε αυτήν την κατεύθυνση, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε και 
η ενημερωτική εκδήλωση για την οριστική έκδοση του Σ.Β.Α.Κ Πετρούπολης. 

Σε επόμενο βήμα (Error! Reference source not found., Βήμα 9), απαιτείται η υιοθέτηση και 
έγκριση του Σ.Β.Α.Κ. Πετρούπολης από το αρμόδιο πολιτικό όργανο του Δήμου (Δημοτικό 
Συμβούλιο). Η συγκεκριμένη ενέργεια κρίνεται μείζονος σημασίας, αφού αποτελεί – ουσιαστικά – 
την έναρξη της προετοιμασίας για υιοθέτηση και χρηματοδότηση του Σχεδίου και των επιμέρους 
μέτρων παρέμβασης του. 

Τα 12 βήματα του Σχεδιασμού Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Κατευθυντήριες οδηγίες για 
την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας-2η έκδοση) 

Περαιτέρω, περιλαμβάνονται οι απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες τόσο για την εξέταση και 
τον χαρακτηρισμό του Σχεδίου ως Σ.Β.Α.Κ., όσο και για την υλοποίηση των μέτρων παρέμβασης 
του, σύμφωνα με όσα έχουν περιγραφεί αναλυτικά στην τελική έκδοση του Σχεδίου Δράσης 
(Παραδοτέο Π10), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε έως την Παρασκευή 15/10/2021 και μέχρι ώρα 
13:00 στο e-mail: svak@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024425, για τη 
δυνατότητα συμμετοχής με φυσική παρουσία στην περίπτωση τήρησης των 
προϋποθέσεων της ισχύουσας εγκυκλίου (πλήρως εμβολιασμένοι και νοσήσαντες το 
τελευταίο εξάμηνο), προκειμένου για το σωστό προγραμματισμό της εκδήλωσης.  
Σας επισημαίνουμε ότι για τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία είναι απαραίτητη η 
επίδειξη σχετικού αποδεικτικού. 
 
Υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και μέσω της πλατφόρμας Zoom 
με τον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://us02web.zoom.us/j/6618418466?pwd=OHNsMmVDVzAzLy8rNUpmM1NGVTB
0Zz09  (Meeting ID: 661 841 8466, Passcode: sge) 
  

http://svak-petroupoli.gr/dimosiopoiisi-stoixeion/
https://us02web.zoom.us/j/6618418466?pwd=OHNsMmVDVzAzLy8rNUpmM1NGVTB0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/6618418466?pwd=OHNsMmVDVzAzLy8rNUpmM1NGVTB0Zz09
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