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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 
Στο Άργος σήμερα στις 16/07/2021 ο Δήμαρχος Δήμου Άργους-Μυκηνών Δημήτριος 
Καμπόσος   έχοντας λάβει υπόψη τα κάτωθι:  

- Τον ΟΕΥ 3022/2017 του Δήμου Άργους – Μυκηνών 
- Την απόφαση 114.6/2016 με ΑΔΑ: 7Τ3546Ψ844-ΠΔΘ του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου για ένταξη σε χρηματοδότηση του 
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Άργους – Μυκηνών 

- Την ανάγκη συγκρότησης Ομάδα Εργασίας κατά το αρ.4. του Ν.4784/2021  
- Το ρόλο και τις αρμοδιότητες Ομάδα Εργασίας κατά το αρ.5. του 

Ν.4784/2021 
 
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:  
 
1. Τη συγκρότηση της Ομάδα Εργασίας του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
του Δήμου Άργους Μυκηνών με τις κάτωθι αρμοδιότητες που απορρέουν από το 
αρ. 5 παρ. 6 του Ν. 4784/2021:  

- α) την εισήγηση προς τον φορέα εκπόνησης για δημόσια πρόσκληση των 
υποψήφιων συμμετεχόντων στο δίκτυο φορέων και τη διοργάνωση 
προπαρασκευαστικών συναντήσεων με αυτούς κατά τη φάση 
προετοιμασίας του Σ.Β.Α.Κ. και πριν την υπογραφή του συμφώνου 
συμμετοχής,  

- β) τη συλλογή των διαθέσιμων εγγράφων, μελετών και στοιχείων αναφορικά 
με την περιοχή παρέμβασης που απαιτούνται για την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ. 
και την εισήγηση για συμπλήρωσή τους,  

- γ) τη συνεργασία με τα συμβαλλόμενα μέρη στην εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων για την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ.,  

- δ) τη συνεργασία με το δίκτυο φορέων στα στάδια κατάρτισης του Σ.Β.Α.Κ.,  
- ε) την επεξεργασία των δεδομένων των ανοιχτών διαβουλεύσεων με τους 

πολίτες και τα εμπλεκόμενα μέρη,  
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- στ) την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ. για την περιοχή παρέμβασης, με τις 
επιμέρους ενέργειες του κύκλου Σ.Β.Α.Κ.,  

- ζ) την σύνταξη της αναφοράς κύκλου Σ.Β.Α.Κ. και την υποβολή της στον 
φορέα εκπόνησης,  

- η) την επικοινωνία με τους πολίτες και τα εμπλεκόμενα μέρη, τον 
συντονισμός των δράσεων και ενεργειών του συμμετοχικού σχεδιασμού και 
δράσεις δημοσιότητας σε κάθε φάση του Σ.Β.Α.Κ. 

 
 
2. τον ορισμό των μελών της σύμφωνα με τις απαιτήσεις που απορρέουν από το αρ. 
5 του ν. 4784/2021, ήτοι:  

- 1. Τον Δημήτριο Κρίγγο ,Αντιδήμαρχο  Δήμου Άργους Μυκηνών 
- 2. Την Βασιλική Ρέντα , του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών  

(Αρχιτέκτων Μηχανικός) 
- 3. Τον  Σωτήριο Μώρο , Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου (Πολιτικός 

Μηχανικός) 
- 4. τον Αθανάσιο Βλαστό, ομότιμο Καθηγητή Τομέα Γεωγραφίας και 

Περιφερειακού Σχεδιασμού, Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

o με αναπληρωτή του τον Χρήστο Καρολεμέα, Διπλωματούχο 
Αγρονόμο και Τοπογράφο Μηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου 

- 5. τον Ιωάννη Γεώργιζα, Γενικό Διευθυντή του Δικτύου Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΠΟΛΗ»,  

o με αναπληρωτή του τον Χρήστο Βασιλάκη, στέλεχος της ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΠΟΛΗΣ 

- 6. τον Χασιώτης Άγγελος, Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, Υποψήφιο 
Διδάκτορα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
 
3. το γενικό συντονισμό της ομάδας εργασίας ΣΒΑΚ θα έχει ο Αντιδήμαρχος 
Δημήτριος Κρίγγος, ο οποίος θα έχει την εποπτεία και την ευθύνη για την 
ολοκλήρωση του έργου, θα συγκαλεί την ΟΕ σε συναντήσεις και δύναται να 
τροποποιεί τα μέλη και τις αρμοδιότητες της για την ομαλή ολοκλήρωση του έργου.  
 
4. τη γραμματειακή υποστήριξη της ΟΕ θα αναλάβει ο Χασιώτης Άγγελος 
 
5. οι συνεδριάσεις καθώς και η λειτουργία της ΟΕ ΣΒΑΚ θα ορίζονται από το 
συντονιστή της εντός του ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου Άργους 
Μυκηνών και δεν προβλέπεται επιπλέον αποζημίωση των μελών της για τη 
συμμετοχή τους σε αυτήν.  
 
6. η παρούσα αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποιείται στα μέλη της. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΣΟΣ 
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