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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 
Δ/ΣΗ ΠΟΛΕΟΔ. – ΚΥΚΛΟΦ. 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΟΜΗΣΗΣ,        
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ & 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Προς: Πίνακας αποδεκτών

Πληροφ.: Τριανταφύλλου Χρ.
Δ/νση : Μαιζώνος 108
Τηλέφ.: 2613-610267

ΘΕΜΑ:  «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ».  Πρόσκληση

συμμετοχής στις διαδικασίες της Β φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού.»

Αξιότιμοι/ες κύριοι και κυρίες,

με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Πατρέων προχωρά στο επόμενο στάδιο
των διαδικασιών εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη, με
χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και  σε συνεργασία με την εταιρία  LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 

Περισσότερο αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://svakpatras.com/

Ο  Δήμος  μας  έχει  ολοκληρώσει  το  «Στάδιο  Α:  Προετοιμασία»  του  ΣΒΑΚ,  σύμφωνα  με  την
μεθοδολογία  που ορίζεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες  εκπόνησης και τις  διατάξεις  της εθνικής
νομοθεσίας. Ειδικότερα, την προηγούμενη περίοδο ο Δήμος Πατρέων προχώρησε στα εξής:

 Καταγραφή  των  διαθέσιμων  πόρων  και  δυνατοτήτων  του  Δήμου  που  μπορούν  να

αξιοποιηθούν στην εκπόνηση του σχεδίου

 Αναγνώριση  των  τοπικών  φορέων  και  των  ομάδων  πολιτών  που  επηρεάζουν  και

επηρεάζονται από τον σχεδιασμό των μεταφορών στην πόλη

 Ανάπτυξη  ενός  προγράμματος  εμπλοκής  της  τοπικής  κοινωνίας  στις  διαδικασίες

σχεδιασμού.

 Συλλογή δεδομένων στο πεδίο για κάθε μορφή μετακίνησης. (Μετρήσεις φόρτων, έρευνες

σε λεωφορεία, καταγραφή της στάθμευσης και αξιολόγησης της ποιότητας των υποδομών

πεζών και ποδηλάτων)

 Ανάλυση  και  αξιολόγηση  της  λειτουργίας  του  υφιστάμενου  συστήματος  αστικής

κινητικότητας στην περιοχή της Πάτρας.

Αξιοποιώντας  τα  παραπάνω  στοιχεία  η ομάδα  έργου του Δήμου προχώρησε στην  διαμόρφωση
εναλλακτικών  στρατηγικών  για  την  εξέλιξη  της  Πάτρας  στον  τομέα  των  μεταφορών  σε
μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οι συγκεκριμένες στρατηγικές συγκροτήθηκαν σε μορφή εναλλακτικών
σεναρίων αστικής κινητικότητας, τα οποία βασίζονται σε μια οραματική προσέγγιση για την εξέλιξη
της πόλης και εξειδικεύονται σε επιμέρους ομάδες παρεμβάσεων για κάθε μορφή μετακίνησης.

Προκειμένου να βελτιωθούν οι συγκεκριμένες στρατηγικές, να αξιολογηθούν αποτελεσματικά και
να  αναδειχθεί  η  καταλληλότερη  για  το  μέλλον  της  πόλης,  ο  Δήμος  Πατρέων  στρέφεται  στην
συνεισφορά της τοπικής κοινωνίας.

Στο πλαίσιο της Β φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
της Πάτρας, τόσο οι φορείς, όσο και οι ομάδες πολίτων και οι κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης θα
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μπορούν να συνεισφέρουν με τις απόψεις και τις κατευθύνσεις τους στον σχεδιασμό. Ειδικότερα, οι
διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν:

Α. Συνδιαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας με τους φορείς (28 & 29 Σεπτεμβρίου
2022)

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου (Μαιζώνος  108 –
1ος όροφος)και το πρόγραμμα των φορέων είναι:

o Ομάδα Α: Πάροχοι συγκοινωνιακού έργου Τετάρτη 28/9/2022 και ώρα 11.00   
(Εκπρόσωποι ΤΑΞΙ, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Υπεραστικό ΚΤΕΛ, ΤραινΟΣΕ και Τροχαία) 

o Ομάδα Β: Ενώσεις επαγγελματιών - επιμελητήρια   Τετάρτη 28/9  /2022 και ώρα     
17.00 (Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Αχαΐας, Εργατικό Κέντρο Πάτρας, 
Εμπορικός Σύλλογος Πατρών, Σύλλογος Καταστηματαρχών και Εστίασης, Επιμελητήριο Πάτρας) 

o Ομάδα Γ: Τεχνικοί φορείς: Πέμπτη 29/9  /2022 και ώρα   11.00  
(ΤΕΕ Τμ.Δυτ.Ελλάδας, ΕΕΤΕΜ, Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών Τομέας Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Συγκοινωνιών,. ΠΔΕ Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, ΑΔ/ΠΔΕ&Ι.- Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού Δυτ. Ελλάδος, και Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου) 

o Ομάδα Δ: Κοινωνικές ομάδες και Σύλλογοι Πέμπτη 29/9  /2022 και ώρα   17.00     
(Οικολογική Κίνηση Πάτρας, ΑΜΕΑ - Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας 
Αχαΐας, ΕΣΑΜΕΑ - Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία Δυτικής Ελλάδος, Σύλλογος 
Πολυτέκνων Πάτρας, Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών (Π.Ο.Π.), Κοινοτοπία, ΚΟΔΗΠ, ΠΑΣΠΑ) .

 Έναρξη  της  έρευνας  επιλογής  μέσου  (διαδικτυακή  έρευνα  προς  όλους)

https://forms.gle/wKRmQMUru3JHaU3z9

Β. Διαβούλευση των εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας (Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί)

 Εκδήλωση παρουσίασης & διαβούλευσης των εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας

 Ειδικό  τεύχος  διαβούλευσης  για  την  αξιολόγηση  και  την  ελεύθερη  τοποθέτηση  κάθε

ενδιαφερόμενου

 Διαδικτυακή δημοσκόπηση – έρευνα για την συμμετοχή των πολιτών.

Τα στοιχεία και το υλικό που σχετίζονται με την Β’ φάση συμμετοχικού σχεδιασμού για το ΣΒΑΚ
Δήμου Πατρών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου. Το δίκτυο φορέων θα ενημερωθεί για
περαιτέρω λεπτομέρειες  με  σχετικές  προσκλήσεις  στα  mail επικοινωνίας  των εκπροσώπων του,
καθώς και στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ στην οποία έχει πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος.

Mail   επικοινωνίας:  

Επίσημο mail ομάδας ΣΒΑΚ: svakpatras@gmail.com

Τριανταφύλλου Τάκης (Συντονιστής ομάδας εργασίας Δήμου): tak.tri@patras.gr

Εκπρόσωποι εταιρίας LEVER Α.Ε. (Ανάδοχος συμβουλευτική εταιρία υποστήριξης Δήμου):

 Μπάρμπας Γεώργιος: giorgos.barbas@lever.gr

Η  Αντιδήμαρχος

Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης,

Δημοτικής Περιουσίας & Δημοτικών Ενοτήτων

Μεσσάτιδας, Παραλίας & Βραχνεΐκων

Αναστασία Τογιοπούλου
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