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Δίκτυο Φορέων για το «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» 

(ΣΒΑΚ) του Δήμου Τρικκαίων 

 
Έχοντας υπόψη:  

1. την παρ. 7 του άρθρου 22 του N. 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α’/4-3-2019), σχετικά με το 
Δίκτυο Φορέων το οποίο ορίζεται ως το συλλογικό όργανο όλων των 
εμπλεκόμενων μερών, όπως όμοροι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, αρμόδια 
επιμελητήρια, εμπορικές και επαγγελματικές ενώσεις και περιβαλλοντικοί 
σύλλογοι, κατά το περιεχόμενο του ΣΒΑΚ. Κάθε εμπλεκόμενο μέρος συμμετέχει 
στις εργασίες του δικτύου φορέων με έναν εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του. 
Η συμμετοχή στο δίκτυο φορέων είναι εθελοντική και η απουσία εκπροσώπων 
κάτω του 50% δεν παρακωλύει τη λειτουργία του και τη λήψη αποφάσεων, εφ’ 
όσον έχουν εγκαίρως ειδοποιηθεί για τη σύγκληση των συνεδριάσεών του. 

2. την παρ. 7 του άρθρου 22 του N. 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α’/4-3-2019), σχετικά με το 
σύμφωνο συμμετοχής, το οποίο καταρτίζεται για τον σκοπό της συνεργασίας 
μεταξύ του φορέα εκπόνησης ΣΒΑΚ και του δικτύου φορέων και περιγράφει τη 
συμβολή όλων των εμπλεκόμενων μερών του δικτύου στην ανά στάδιο ανάπτυξη 
του ΣΒΑΚ. Περαιτέρω, στο σύμφωνο συμμετοχής περιγράφεται η οργάνωση και η 
λειτουργία του δικτύου φορέων. Μετά την υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής 
από τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων μερών, μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία που ορίζεται από τον φορέα εκπόνησης, το Σύμφωνο Συμμετοχής 
δημοσιοποιείται μέσω της Διαύγειας, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου ή της 
Περιφέρειας και κοινοποιείται στις αρμόδιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις 
αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και Υποδομών και Μεταφορών, καθώς επίσης και στον οικείο Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού αν 
ο φορέας εκπόνησης είναι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή σύνδεσμος Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή ΠΕΔ 
ή, εφόσον ο φορέας εκπόνησης είναι Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, στους οικείους Ο.Τ.Α. α΄ 
βαθμού που εντάσσονται ή επηρεάζονται από το ΣΒΑΚ στην περιοχή 
παρέμβασης. 

Η ομάδα έργου του Δήμου Τρικκαίων πραγματοποίησε τις παρακάτω ενέργειες: 

1. Αναγνώρισε τους φορείς που εμπλέκονται με την αστική κινητικότητα στον Δήμο 

Τρικκαίων. Στόχος ήταν να αξιοποιήσει τις εμπειρίες, την γνώση και τα δεδομένα 

του φορέων για τον πληρέστερο και αποτελεσματικότερο σχεδιασμού του 

μελλοντικού συστήματος μεταφορών. 

2.  Προσέγγισε τους φορείς στο πλαίσιο της Ά Φάσης της Στρατηγικής Συμμετοχικού 

Σχεδιασμού που ανέπτυξε ο Δήμος. Στις δραστηριότητες για την 1η διαβούλευση 

για το ΣΒΑΚ του Δήμου Τρικκαίων, οι φορείς συγκεντρώθηκαν και ενημερώθηκαν 

για τις αρχές και τους στόχους των ΣΒΑΚ και τον ρόλο που αναμένεται να έχουν 



στην διαδικασία του σχεδιασμού. Στο πέρας της διαδικασίας η Ομάδα Έργου του 

ΣΒΑΚ κάλεσε του φορείς να δεσμευθούν επίσημα στην δημιουργική συμμετοχή 

τους στον σχεδιασμό, με την υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχικού Σχεδιασμού. 

Μετά την ενημέρωση τους, οι φορείς που ανταποκρίθηκαν και ενυπόγραφα δήλωσαν 

ότι θα συμμετάσχουν στο Δίκτυο Φορέων για το ΣΒΑΚ Δήμου Τρικκαίων 

παρουσιάζονται στην συνέχεια: 

i. Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων 

ii. Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος 

iii. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Ν.Ε. Τρικάλων 

iv. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού – Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας 

v. Υπεραστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων 

vi. Αστική Ανάπτυξη Τρικάλων 

vii. Αστική Εταιρεία Κοινοπραξία ΤΑΞΙ Τρικάλων 

viii. Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων 

ix. Δημοτική Αστυνομία Τρικάλων 

Στην συνέχεια επισυνάπτονται τα «Σύμφωνα Συμμετοχικού Σχεδιασμού» με τα οποία 

οι παραπάνω φορείς δηλώνουν ενυπόγραφα την συμμετοχή τους στο δίκτυο φορέων 

για το ΣΒΑΚ του Δήμου Τρικκαίων.  

Στο παράρτημα Α περιλαμβάνεται το συνοπτικό «Πλάνο Συμμετοχικού Σχεδιασμού» 

το οποίο περιγράφει τα στάδια στα οποία καλούνται οι φορείς να συμμετάσχουν κατά 

την πορεία εκπόνησης του ΣΒΑΚ. Στο παράρτημα Β περιλαμβάνονται οι κανόνες 

λειτουργίας του Δικτύου Φορέων. Τα εν λόγω παραρτήματα επισυνάπτονται σε κάθε 

σύμφωνο με τον αντίστοιχο φορέα. 

 

 Η ομάδα Έργου 

  

  

 





















Δήμος Τρικκαίων: Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
 

Σύμφωνο Συμμετοχικού Σχεδιασμού για το ΣΒΑΚ του Δήμου Τρικκαίων 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Συνοπτικό Πλάνο Συμμετοχής του δικτύου Εμπλεκόμενων Φορέων 

Πλάνο Συμμετοχής 

Α’ Φάση Β’ Φάση Γ’ Φάση Δ’ Φάση 

Συμμετοχή 

Ομάδα Έργου Ομάδα Έργου Ομάδα Έργου Ομάδα Έργου 

Δίκτυο 
Εμπλεκομένων 

Δίκτυο 
Εμπλεκομένων 

Δίκτυο 
Εμπλεκομένων 

Δίκτυο 
Εμπλεκομένων 

Πολίτες Πολίτες Πολίτες Πολίτες 

Υπόμνημα 
Χρώμα Συμμετοχής Χρώμα Μη-Συμμετοχής 

Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού 

 Διαδραστικό 
Εργαστήριο 

 Ανοικτό συνέδριο  
 Διαδικτυακή 

Διαβούλευση 

 Διαδικτυακή 
Διαβούλευση 

 Εκδήλωση 
Παρουσίασης και 
Υιοθέτησης  

Εργαλεία Συμμετοχικού Σχεδιασμού 

 Προσκλήσεις 
 Ενημερωτικό 

Υλικό 
 Φόρμα 

τοποθέτησης 

 Προσκλήσεις 
 Ανακοινώσεις  
 Ανάρτηση 

Ενημερωτικού 
Υλικού 

 Πλατφόρμα 
Διαδικτυακής 
Δημοσκόπησης 

 Προσκλήσεις 
 Ανακοινώσεις  
 Ανάρτηση 

Ενημερωτικού 
Υλικού 

 Πλατφόρμα 
Διαδικτυακής 
Δημοσκόπησης 

 Ανακοινώσεις 
 Ανάρτηση 

αποτελεσμάτων  

Αποτελέσματα Συμμετοχικής Διαδικασίας 

 Αξιολόγηση 
Υφιστάμενου 
Συστήματος 
Κινητικότητας 

 Τοποθετήσεις, 
Προβλήματα και 
Στόχοι Δικτύου 
Εμπλεκομένων 
Φορέων 

 Αρχικό όραμα και 
στόχοι ΣΒΑΚ 

 Οριστικοποίηση 
οράματος και 
στόχων ΣΒΑΚ 

 Οριστικοποίηση 
Σεναρίων 
κινητικότητας 

 Επιλογή 
επικρατέστερου 
Σεναρίου 

 Επιλογή 
χαρακτηριστικών 
των μέτρων 
κινητικότητας που 
θα υλοποιήσουν 
το επικρατέστερο 
σενάριο 

 Οριστικοποίηση 
μέτρων ΣΒΑΚ 

 Υιοθέτηση του 
ΣΒΑΚ 

  



Δήμος Τρικκαίων: Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
 

Σύμφωνο Συμμετοχικού Σχεδιασμού για το ΣΒΑΚ του Δήμου Τρικκαίων 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Κανόνες Συμμετοχής 

Υποχρεώσεις Ομάδας Έργου  

Η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ, 
 θα ενημερώσει το Δίκτυο Εμπλεκόμενων Φορέων 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. 

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

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

 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. 

Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων 

Το κάθε μέλος του δίκτυού των συμμετεχόντων για το ΣΒΑΚ, 
 Θα ορίσει τον εκπρόσωπο (και έναν αναπληρωτή του), ο οποίος θα είναι 

υπεύθυνος για την επικοινωνία με την ομάδα έργου  
 θα συμμετέχει στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει 

το Πλάνο Εμπλοκής  των Συμμετεχόντων Φορέων 
 θα παρέχει τα δεδομένα και τις πληροφορίες που του ζητούνται, όταν αυτές είναι 

διαθέσιμες 
 πρέπει να λειτουργεί και να αποφασίζει με γνώμονα την συνεργασία αντί για τον 

ανταγωνισμό. 

Πλαίσιο Επικοινωνίας 

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

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

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

 Τα περιεχόμενα και οι θέσεις στις γραπτές και ρητές τοποθετήσεις των 
συμμετεχόντων θα πρέπει να εκφράζουν την άποψη του φορέα και όχι 
προσωπικές απόψεις.  


