
Σχέδιο Βιώσιμης  Αστικής  Κινητικότητας  Δήμου Γρεβενών 

ΣΥΜΦΩΝΟ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
άρθρ. 22  ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40 τ.Α΄) 

 

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 των Γρεβενών, συνυπογράφουµε τα παρακάτω:  

1. Συµφωνούµε να αποτελέσουµε ∆ίκτυο Φορέων, το οποίο θα δράσει συµβουλευτικά για 12 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 ∆ήµος Γρεβενών µέσω του εκπροσώπου του, του Αντιδηµάρχου Τεχνικών 
Έργων. 

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 να ενισχύσει το ∆ίκτυο Φορέων. Περαιτέρω, µπορεί 
να ζητήσει τη συµβολή και γνώµη των κατά νόµο αρµοδίων υπηρεσιών. 

5. Οι φορείς που αποτελούν το ∆ίκτυο 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 ∆ικτύου. 

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.  

 

                             Γρεβενά, 1-10-2019 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Τ9ΚΩ9Γ-6ΦΕ



Φορέας Εκπρόσωπος /  

Αναπληρωτής 

Υπογραφή  

Εκπροσώπου 

∆ήµος Γρεβενών Τριγώνης Χρήστος 

Αντιδήµαρχος  

Τεχνικών Έργων 

Τζουβάρα Φωτεινή 

Πρόεδρος  

∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

 

Επιµελητήριο Γρεβενών Βέρρας Χρήστος 

Μαχαιράς Βασίλειος 

 

 

Εµπορικός Σύλλογος 
Γρεβενών 

∆ηµάδης Κωνσταντίνος 

Ίττης Βασίλειος 

 

ΚΤΕΛ Γρεβενών Νασιόπουλος Παντελής 

Ζαρογιάννης Στέργιος  

Ενώσεις Ποδηλατιστών 
Γρεβενών 

Ϊττης Βασίλειος 

Κοκκινάκης Μιχάλης  

Σύλλογος ΑΜΕΑ Γρεβενών Κόραβος Νικόλαος 

Σιδερά ∆έσποινα  

Τεχνικό Επιµελητήριο 
Ελλάδος / Τµήµα ∆υτικής 

Μακεδονίας 

Ντούνας Αλέκος 

Βαρσάµη Αγορίτσα 
 

∆ροµείς Υγείας 

Γρεβενών 

Τραπέζας ∆ηµήτριος 

∆ρουδάκης Αλέξανδρος  
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