
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

 

Βέροια 07-07-2020 

Αρ. Πρωτ.: 12693 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     :  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ       :  

e-mail                      : 

Μητροπόλεως 55,  

TK 59132, Βέροια 

Μ. Κακοδήμος 

2331350583 

kakodimos@veria.gr 

 ΠΡΟΣ: 

 

ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΣΒΑΚ ΒΕΡΟΙΑΣ  

 

 Αξιότιμοι κύριοι, Αξιότιμες κυρίες, 

 Ο Δήμος Βέροιας είναι μεταξύ των 162 Δήμων της χώρας που χρηματοδοτείται από το Πράσινο 

Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Ο Δήμος, στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων του, έχοντας θέσει ως στρατηγική κατεύθυνση την υλοποίηση κυκλοφοριακών 

παρεμβάσεων με σεβασμό στις βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, προωθεί την υλοποίηση 

στρατηγικού Σχεδίου για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα με στόχο την βελτίωση της 

προσβασιμότητας κατοίκων και επισκεπτών στην αστική περιοχή του Δήμου και την αναβάθμιση του 

αστικού περιβάλλοντος. Η διαδικασία για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ έχει ξεκινήσει, σε συνεργασία με 

εξωτερικό ανάδοχο (Project4 IKE), με διάρκεια από 12/06/2020 έως 11/08/2021. 

 Το συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο θα οργανώσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο η Δημοτική Αρχή 

θα κινηθεί στη διάρκεια των επόμενων ετών, για την αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης στις 

μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών, με στόχο την εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου, 

αποδοτικότερου και συμβατού περιβαλλοντικά κυκλοφοριακού συστήματος. Ως περιοχή παρέμβασης 

του ΣΒΑΚ νοείται η πόλη Βέροιας και οι κύριες συνδέσεις με τις λοιπές Δημοτικές Ενότητες. 

 Η ενημέρωση και η συμμετοχή των πολιτών και φορέων είναι μια διαρκής επιδίωξη, τόσο κατά 

τη φάση ανάπτυξης του ΣΒΑΚ όσο και κατά τη διαδικασία υλοποίησης μέτρων του σχεδίου που 

αφορούν συγκεκριμένα υποσύνολα του κοινού. Από τις διαδικασίες της διαβούλευσης θα προκύψουν 

οι προτάσεις και παρατηρήσεις κατοίκων και φορέων σχετικά τόσο με τα προβλήματα και την 

υφιστάμενη κατάσταση όσο και με τις προκαταρκτικές προτάσεις μετέπειτα. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4599/2019 για την εκπόνηση ενός «ολοκληρωμένου» ΣΒΑΚ 

απαιτείται ο ορισμός ενός Δικτύου Φορέων, στο οποίο μετέχουν εκπρόσωποι φορέων που επί της 

ουσίας χαράζουν ή υλοποιούν πολιτικές μεταφορών και πολεοδομίας καθώς και εκείνοι των οποίων οι 

δραστηριότητες εξαρτώνται άμεσα από τα υιοθετούμενα μέτρα ενός τέτοιου σχεδίου, όπως Ο.Τ.Α. α΄ 

βαθμού και β΄ βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, αρμόδια 

επιμελητήρια, εμπορικές και επαγγελματικές ενώσεις και σύλλογοι της κοινωνίας των πολιτών. 

 Ο ρόλος του δικτύου φορέων είναι κατεξοχήν συμβουλευτικού χαρακτήρα σε όλα τα στάδια 

κατάρτισης του ΣΒΑΚ και η συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων είναι εθελοντική. Για τον σκοπό της 

συνεργασίας μεταξύ του φορέα εκπόνησης ΣΒΑΚ και του Δικτύου Φορέων προβλέπεται η κατάρτιση 

ενός «Συμφώνου Συμμετοχής». 

 Με την παρούσα επιστολή, σας καλούμε να ορίσετε εκπρόσωπο και αναπληρωτή του για τις 

ανάγκες του Δικτύου Φορέων, να υπογράψετε το «Σύμφωνο Συμμετοχής» που επισυνάπτεται στην 

αντίστοιχη σελίδα και να το αποστείλετε στον Δήμο Βέροιας. 
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Με εκτίμηση 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

 

 

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών 

1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Νομαρχιακή 

Επιτροπή Ημαθίας 
neimathia@tee.gr 

2. Επιμελητήριο Βέροιας chamimat@otenet.gr 

3. Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας / Τροχαία 

Βέροιας 

adimathias@hellenicpolice.gr 
ttverias@seo.gr 

4. Αστικό ΚΤΕΛ Βέροιας pavlidp@otenet.gr 

5. Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας emsveria@gmail.com 

6. Σύλλογος / Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί ermisver@otenet.gr 

7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας 

Θράκης / ΔΙΠΕΧΩ Κεντρικής Μακεδονίας 
tpxs-km@damt.gov.gr 

8. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / 

Αντιπεριφέρεια Ημαθίας 
granom@imathia.pkm.gov.gr 

9. Εφορεία Αρχαιοτήτων ΗΜΑΘΙΑΣ efahma@culture.gr 

10. ΚΤΕΛ Ημαθίας ktelver@yahoo.gr 

11. Δημοτική Αστυνομία Βέροιας dim.astynomia@veria.gr 

12. Δνση Α’ /θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας dipeima@sch.gr 

13. Δνση Β’ /θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας mail@dide.ima.sch.gr 

14. Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών – 

Κέντρων Διασκέδασης & Αναψυχής 
sikkedverias@gmail.com 

15. Ανθρώπινο Δυναμικό Βέροιας a.dynamiko@gmail.com 

16. ΚΕΜΑΕΔ infokemaed@gmail.com 

17. Καλλίστρατος Γρηγοριάδης Δημ. Συμβουλος info@kgrigoriadis.gr 

 

Ε.Δ. 

1.-Αρχείο Επ. 

 

Συνημμένο: Το Σύμφωνο Συμμετοχής στο ΣΒΑΚ 
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ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Σύμφωνο Συμμετοχής Σ.Β.Α.Κ. Βέροιας 

 

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι φορείς, θεσμικοί κάθε βαθμίδας (κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης) 

και μη – θεσμικοί, που σχετιζόμαστε με τις μετακινήσεις πολιτών, επισκεπτών και προϊόντων στην πόλη της 

Βέροιας, αποδεχόμαστε και συνυπογράφουμε τα παρακάτω:  

1. Συμφωνούμε να αποτελέσουμε Δίκτυο Φορέων, το οποίο θα δράσει συμβουλευτικά για 14 μήνες και σε 

συνεχή διαβούλευση με τους πολίτες και τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους της περιοχής 

παρέμβασης, ώστε οι παραπάνω μετακινήσεις και υπηρεσίες που σχεδιάζονται, να εξασφαλίζουν και να 

ικανοποιούν παράλληλα και ισόρροπα τους παρακάτω τρεις βασικούς άξονες – στόχους της βιώσιμης 

ανάπτυξης και της αειφορίας, πάντα σε συνδυασμό με το διαμορφούμενο αστικό χώρο και τις ανάγκες και 

προοπτικές βιωσιμότητάς του: 

 Εξασφάλιση της κοινωνικής βιωσιμότητας και συνοχής 

 Εφαρμογή της βέλτιστης περιβαλλοντικά λύσης 

 Εφαρμογή της βέλτιστης οικονομικά λύσης – πρότασης 

2. Συντονιστής ορίζεται ο Δήμος Βέροιας μέσω του εκπροσώπου του, κ. Καλλίστρατου Γρηγοριάδη 

Δημοτικού Συμβούλου Βέροιας. 

3. Κάθε ένας από τους φορείς ορίζει εκπρόσωπο και συμφωνεί να παρέχει απρόσκοπτα τα απαραίτητα 

στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΣΒΑΚ. 

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

εξωτερικούς φορείς, με τους οποίους θα ενισχύσει το Δίκτυο Φορέων. Περαιτέρω, μπορεί να ζητήσει τη 

συμβολή και γνώμη των κατά νόμο αρμοδίων υπηρεσιών. 

5. Οι φορείς που αποτελούν το Δίκτυο Φορέων συνεδριάζουν όποτε απαιτείται και αφού έχουν ειδοποιηθεί 

τουλάχιστο τρεις (3) ημέρες πριν από τον Συντονιστή. Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις μπορεί να γίνεται και 

απομακρυσμένα με την χρήση μέσων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. 

6. Η συμμετοχή απουσία εκπροσώπων των φορέων κάτω του πενήντα τοις εκατό δεν παρακωλύει τη 

λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων του Δικτύου. 

7. Ειδικότερα οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες θα στηρίζεται ο σχεδιασμός στον οποίο οι κάτωθι 

υπογεγραμμένοι συμφωνούμε να συμβάλλουμε είναι οι εξής: 

 ισότιμη, απρόσκοπτη προσπέλαση και προσβασιμότητα για όλους και για διαδοχικές γενεές, 

 εύρυθμη και ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα της πόλης, με τόνωση της ποιότητας 

του αστικού περιβάλλοντος, 

 μείωση αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών στην υγεία των πολιτών και στο περιβάλλον. 

 αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής ως τόπου διαμονής, εργασίας και αναψυχής.  

Βέροια 07-07-2020 

 

Φορέας Εκπρόσωπος Δ.Β. Υπογραφή Εκπροσώπου 

Δήμος Βέροιας Καλλίστρατος Γρηγοριάδης 

Δημοτικός Σύμβουλος 

 

Φορέας Εκπρόσωπος / Αναπληρωτής Υπογραφή Εκπροσώπου 

   

 


