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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αίγιο, 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
Ταχ. Διεύθυνση: Ανδρέου Λόντου 34, Αίγιο 
ΤΚ: 25100 
Τηλέφωνο: 26913 60601 
Email: mayor@aigialeia.gov.gr 
Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου 

 

Δημόσια πρόσκληση για ΣΒΑΚ Δήμου Αιγιαλείας 
 

 
ΘΕΜΑ: Δημόσια πρόσκληση φορέων για συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ του Δήμου 

Αιγιαλείας που θα συνδιαμορφώσει το μέλλον των μετακινήσεων. 

- Σχετ: Τις διατάξεις του Ν. 4784/2021 (ΦΕΚ 40/Α/16.3.2021) 

 
Με την παρούσα, απευθύνουμε δημόσια πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. β 

του Ν.4784/2021, προς όλα τα σωματεία, τις αστικές εταιρείες, τα επιμελητήρια, τους 

συλλόγους και τις οργανώσεις ή άλλους φορείς με καταστατικό σκοπό συναφή με τα 

διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου (ενίσχυση δημόσιων μέσων 

μεταφοράς, προώθηση μετακινήσεων πεζή ή με ποδήλατο ή με ελαφρά προσωπικά 

ηλεκτρικά οχήματα, μείωση κυκλοφορίας αυτοκινήτων κυρίως ιδιωτικής χρήσης, ενίσχυση 

οδικής ασφάλειας χρηστών και ευάλωτων χρηστών οδού, προώθηση ηλεκτροκίνησης και 

εναλλακτικών καυσίμων, καλύτερη διαχείριση της πρόσβασης των οχημάτων διανομής, 

οργάνωση της στάθμευσης, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών) , καθώς και τους φορείς με 

καταστατικό σκοπό την προώθηση θεμάτων ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι επιθυμούν τη 

συμμετοχή τους στο Δίκτυο Φορέων, να το γνωρίσουν στο Δήμο Αιγιαλείας με απόφαση 

τους στην οποία να ορίζεται ένας εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, με τα αντίστοιχα 

στοιχεία επικοινωνίας, το αργότερο έως και τις 06/05/2022. 

Τα ΣΒΑΚ αποτελούν Στρατηγικά Σχέδια που οργανώνουν τις μετακινήσεις των πολιτών και τη 

διανομή εμπορευμάτων στις αστικές κυρίως περιοχές. Εστιάζουν στην εξυπηρέτηση των 
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ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΣΒΑΚ 
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

 

Προοίμιο 
 

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αναδεικνύονται ως μια νέα ολοκληρωμένη 

και μακροπρόθεσμη προσέγγιση σχεδιασμού της αστικής κινητικότητας δηλαδή των αστικών 

μετακινήσεων, που επιτρέπει στις τοπικές αρχές να αναπτύσσουν και υλοποιούν 

στρατηγικές αστικής κινητικότητας στη βάση εμπεριστατωμένων αναλύσεων της 

υφιστάμενης κατάστασης. Τα ΣΒΑΚ επιτρέπουν μια σαφή θεώρηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

των αστικών περιοχών για τις οποίες σχεδιάζονται και η οποία περιλαμβάνει τη μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης, του αριθμού 

ατυχημάτων, της κυκλοφοριακής συμφόρησης, τη διαφύλαξη των κοινόχρηστων χώρων κ.ά.. 

 
Τα ΣΒΑΚ είναι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ σχέδια που στοχεύουν στον περιορισμό των ΙΧ αυτοκινήτων και 

στην αύξηση των μετακινήσεων με περπάτημα, ποδήλατο, συγκοινωνία και κοινόχρηστα 

μέσα μετακίνησης. Καταρτίζονται με σκοπό την κάλυψη των αναγκών για την κινητικότητα 

των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στον αστικό και περιαστικό ιστό προς διασφάλιση 

καλύτερης ποιότητας ζωής. Το Σ.Β.Α.Κ. στηρίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού 

λαμβάνοντας υπόψη αρχές ενσωμάτωσης επιμέρους τομεακών πολιτικών, 

συμμετοχικότητας και αξιολόγησης. 

Η συμμετοχή των διάφορων φορέων ενός τόπου κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του ΣΒΑΚ είναι 

καθοριστική και αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας. 

Στο παραπάνω πλαίσιο ο Δήμος Αιγιαλείας σας καλεί να συμμετέχετε στο δίκτυο φορέων 

του ΣΒΑΚ, το δίκτυο δηλαδή των φορέων που θα συνδιαμορφώσουν την επόμενη μέρα των 

μετακινήσεων του Δήμου. 

 
Ο ρόλος σας θα είναι συμβουλευτικός καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης του σχεδίου καθώς 

και κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επιμέρους δράσεων που θα περιλαμβάνει. 

 
Κείμενο Αρχικής Συμφωνίας Συμμετοχής 

 

Οι κάτωθι υπογράφοντες το παρόν Σύμφωνο εκπρόσωποι φορέων, θεσμικοί κάθε βαθμίδας 

και μη – θεσμικοί, που είμαστε σχετικοί με τις μετακινήσεις πολιτών και επισκεπτών και με 

τις μεταφορές προϊόντων, σχετικοί με τους όμορους ΟΤΑ ή την ανώτερη βαθμίδα ΟΤΑ, 
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σχετικοί με τον έλεγχο των μετακινήσεων ή τον έλεγχο των έργων, σχετικοί με κρίσιμους 

φορείς (επιμελητήρια, εμπορικές και επαγγελματικές ενώσεις, εκπαιδευτικούς φορείς,) ή και 

εκπρόσωποι αστικών εταιρειών, συλλόγων, οργανώσεων σχετικών με κρίσιμα θέματα 

μετακινήσεων, προσβασιμότητας στο Δήμο Αιγιαλείας συμφωνούμε στα παρακάτω: 

 
1. Συμφωνούμε να δράσουμε συντονισμένα, συλλογικά και συνεργατικά για όλη τη 

διάρκεια εκπόνησης του ΣΒΑΚ Αιγιαλείας και σε συνεχή διαβούλευση με την Ομάδα 

Εργασίας του Δήμου Αιγιαλείας με τους πολίτες και τους κοινωνικούς και 

οικονομικούς εταίρους του δήμου μας, ώστε οι μετακινήσεις και υπηρεσίες που 

σχεδιάζονται, να εξασφαλίζουν και ικανοποιούν παράλληλα και ισόρροπα τους 

παρακάτω δύο βασικούς άξονες – στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Βιώσιμης 

Κινητικότητας, να υπηρετούν τις Πολεοδομικές Πολιτικές και να σέβονται τις 

ευαισθησίες των Δημόσιων Χώρων του Δήμου: 

✓ Εξασφάλιση της κοινωνικής βιωσιμότητας και συνοχής, 

✓ Εφαρμογή των περιβαλλοντικά και οικονομικά βέλτιστων λύσεων. 

 
2. Tον συντονισμό των δράσεvν μας αναλαμβάνει ο κ. Βασίλειος Χριστόπουλος, 

Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Τεχνικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού 

του Δήμου Αιγιαλείας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους των 

υπηρεσιών του Δήμου και σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας ΣΒΑΚ του δήμου. 

 
3. Κάθε ένας από εμάς τους φορείς ορίζει εκπρόσωπο ή και αναπληρωτή εκπρόσωπο 

και συμφωνεί να παρέχει απρόσκοπτα τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα που 

απαιτούνται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Στρατηγικής Σχεδίου Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας - ΣΒΑΚ. 

 
4. Ο δήμος, μπορεί κατά τη διάρκεια σχεδιασμού του ΣΒΑΚ, να ζητήσει συνεργασία από 

επιπλέον εξωτερικούς φορείς με τους οποίους να ενισχύσει το Δίκτυο Φορέων έως 

και το πέρας του Σταδίου 3 της εκπόνησης του ΣΒΑΚ σύμφωνα με το Ν.4784/2021. 

Περαιτέρω, μπορεί να ζητήσει τη συμβολή και γνώμη των κατά νόμο αρμοδίων 

υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης του ΣΒΑΚ. Κάθε νέο μέλος που εισέρχεται 

στο Δίκτυο Φορέων επικαιροποιείται ο πίνακας του Δικτύου στην κεντρική 

ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ Αιγιαλείας 

 
5. Ειδικότερα ο σχεδιασμός στον οποίο δεσμευόμαστε να συνδράμουμε ως φορείς, 

αποβλέπει σε μετακινήσεις που θα: 

✓ Είναι φιλικές σε όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία, των εμποδιζόμενων εν γένει ατόμων και άλλων ευάλωτων χρηστών 

(π.χ. παιδιά), εξασφαλίζοντας ισότιμη και απρόσκοπτη προσπέλαση και 

προσβασιμότητα για όλους και για διαδοχικές γενεές. 
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✓ Συμβάλλουν με τον βέλτιστο τρόπο στην εύρυθμη και ισορροπημένη ανάπτυξη 

και βιωσιμότητα της Αιγιαλείας, τονώνουν την ελκυστικότητά του και 

αναβαθμίζουν την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος. 

✓ Οδηγούν στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης, της παραγωγής 

αερίων του θερμοκηπίου και κάθε είδους ρύπων και αποβλήτων καθώς και θα 

ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις ως προς το θόρυβο. Προκειμένου να επιτευχθεί ο 

σκοπός αυτός, θα προωθηθούν η χρήση φιλικών προς στο περιβάλλον μέσων 

μετακίνησης και μεταφορών καθώς και η χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. 

✓ Ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την αστική ασφάλεια, συμβάλλοντας στην 

κοινωνική δικαιοσύνη, στον περιορισμό των παραβατικών συμπεριφορών και 

των ατυχημάτων και στην προστασία της καλής υγείας των πολιτών. 

✓ Συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, τονώνουν την ανταγωνιστικότητα και 

ενισχύουν την επιχειρηματικότητα εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη πρόσβαση σε 

αγαθά και υπηρεσίες. 

✓ Βελτιστοποιούν τη σχέση κόστους – οφέλους των διαφόρων δικτύων 

μεταφορών. 

✓ Προωθούν μορφές ήπιας κυκλοφορίας, λύσεις «βιώσιμης διαχείρισης της 

κινητικότητας» και συλλογικής χρήσης των μεταφορικών μέσων. 

✓ Αξιοποιούν κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό τους κοινόχρηστους χώρους προς 

όφελος της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

 
6. Το δίκτυο φορέων θα λειτουργεί σύμφωνα με το αρ. 6 του νόμου 4784/2021. Ο ρόλος 

του δικτύου φορέων είναι συμβουλευτικός. 

Ειδικότερα οι συμμετέχοντες στο δίκτυο φορέων συμφωνούμε να: 

- α) παρέχουμε στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ. 

στην περιοχή παρέμβασης, 

- β) συμμετέχουμε στις διαβουλευτικές εργασίες της φάσης ανάπτυξης Σ.Β.Α.Κ. του 

άρθρου 7 με έναν εκπρόσωπο ή τον αναπληρωτή του ανά εμπλεκόμενο μέρος- 

φορέα, 

- γ) υποστηρίζουμε το έργο της ομάδας εργασίας στις επιμέρους ενέργειες των 

σταδίων (Στάδια 1 έως 5) και φάσεων (Α και Β) του Σ.Β.Α.Κ., υποβάλλοντας τις 

απόψεις μας κατά τον σχεδιασμό του Σ.Β.Α.Κ. 

 
7. Το δίκτυο φορέων θα συμμετέχει σε όλες τις διαβουλευτικές διαδικασίες που 

προβλέπονται από το νόμο για την ομαλή διεξαγωγή του ΣΒΑΚ ενώ θα είναι και σε 

διαρκή επαφή με την ομάδα εργασίας του ΣΒΑΚ του δήμου. 

 
8. Το παρόν σύμφωνο μετά την υπογραφή του από κάθε φορέα αναρτάται στη δημόσια 

ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ Δήμου Αιγιαλείας. 

 

Όνομα Φορέα Όνομα εκπροσώπου Φορέα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL 

 

Δήμος Πατρέων 
2613 610-380 & 2613 610-300 

& 2610 279-572 

 

patrasmayor@gmail.com 

Δήμος Ξυλοκάστρου - 

Ευρωστίνης 
2743360201 

info@xylokastro.gov.gr 

Δημοτική Ενότητα Αιγίου 26913-60602 & 26913-60603 
mayor@aigialeia.gov.gr & 

contact@aigialeia.gov.gr 

Περιφερειακή Ενότητα 

Αχαΐας-Υπηρεσία Μεταφορών 

και Επικοινωνιών Αιγίου 

 

2613620447 

 

Δήμος Καλαβρύτων 26923-60403 
mayor@kalavrita.gr 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 2613 613 600 dap@pde.gov.gr 

ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας Α.Ε. 2610 623 886 (-8) info@ktelachaias.gr 

Τμήμα Τροχαίας Αιγίου 2610 934062 ttaftachaias@astynomia.gr 

Εμπορικός Σύλλογος Αιγίου 2691025056  

Ειδικό Κέντρο Αποκατάστασης 

& Μέριμνας Ατόμων με 

Ειδικές Ανάγκες 

 
26910-28666 

 
info@ekame.gr 

Σωματείο Ταξί Αιγιαλείας 2610.274.047 taxi.ditikiellada@gmail.com 

Ένωση Ξενοδόχων Π.Ε Αχαΐας 26930-24040 hpb@@otenet.gr 

ΤΕΕ – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας 2610390900 patra@tee.gr 

Αστυνομικό Τμήμα Αιγιαλείας 26910 68731 ataigiou@astynomia.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αχαΐας 
2610229222 mail@dipe.ach.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αχαΐας 

2610465802 
mail@dide.ach.sch.gr 

Πυροσβεστική Υπηρεσία 

Αιγίου 
2691022201 

 

Περιβαλλοντικός– Πολιτιστικός 

Σύλλογος Αλυκής Αιγίου «Ο Άγιος 

Νικόλαος» 

 

(+30) 693 693 8511 
sillogosalikis@gmail.com 

nikpapadop21@gmail.com 

 
TrainOSE 

Τηλεφωνικό Κέντρο 

Εξυπηρέτησης Πελατών: 

14511 

 

Ποδηλατικός Όμιλος Διαγόρας 

Αιγίου 
6987 029381 
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