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Δίκτυο Φορέων για το «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» 

(ΣΒΑΚ) του Δήμου Πέλλας 

 
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. 8 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 Πέλλας αφού αναγνώρισε τους φορείς που εμπλέκονται, 

είτε άμεσα είτε έμμεσα, στην αστική κινητικότητα στο Δήμο Πέλλας και θέλοντας να 

αξιοποιήσει τις γνώσεις και εμπειρίες τους στο σχεδιασμού και στη λειτουργία του 

συστήματος μετακινήσεων του Δήμου προχώρησε στις κάτωθι ενέργειες: 



1. Προσέγγισε τους φορείς στο πλαίσιο της Α’ Φάση της Στρατηγικής Συμμετοχικού 

Σχεδιασμού για το ΣΒΑΚ Δήμου Πέλλας μέσω συναντήσεων στρογγυλής 

τραπέζης. 

2. Κατά τη Β’ Φάση της Στρατηγικής Συμμετοχικού Σχεδιασμού και στο πλαίσιο της 

1ης Διαβούλευσης, οι φορείς συγκεντρώθηκαν προκειμένου να ενημερωθούν για: 

i. Τις βασικές αρχές και τους στόχους των ΣΒΑΚ 

ii. Τα προβλήματα που εντοπίζονται στο δίκτυο μεταφορών της πόλης, έπειτα 

από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 

iii. Το ρόλο που θα διαδραματίσει το δίκτυο φορέων στη 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 συμμετέχουν στο Δίκτυο Φορέων για το ΣΒΑΚ Δήμου Πέλλας είναι: 

i. Επιμελητήριο Πέλλας 

ii. Εμπορικός Σύλλογος Γιαννιτσών 

iii. Τροχαία Πέλλας 

iv. Πυροσβεστική Υπηρεσία Γιαννιτσών 

v. Σύλλογος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Ν. Πέλλας 

vi. Εργατικό Κέντρο Πέλλας 

vii. Αστικό ΚΤΕΛ Γιαννιτσών 

viii. ΤΑΞΙ « Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» 

ix. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πέλλας 

x. ΤΕΕ Ν. Πέλλας 

xi. Εκπρόσωπος Εταιρείας Ταχυμεταφορών 

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 Πέλλας.  

Στο παράρτημα Α περιλαμβάνεται το συνοπτικό «Πλάνο Συμμετοχής του Δικτύου 

Εμπλεκομένων Φορέων» το οποίο περιγράφει τα στάδια στα οποία καλούνται οι 

φορείς να έχουν συμμετοχή κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του ΣΒΑΚ. 

Στο παράρτημα Β περιλαμβάνονται οι κανόνες συμμετοχής του Δικτύου Φορέων. Τα 

Τα εν λόγω παραρτήματα επισυνάπτονται σε κάθε σύμφωνο με τον αντίστοιχο φορέα. 

 

 Η ομάδα Έργου 

  

  

 




























