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    ΣΥΜΦΩΝΟ

Οι υπογράφοντες το παρών σύμφωνο 

τρόπο με τον οποίο γίνονται μετακινήσεις πολιτών (κατοίκων και  επισκεπτών) και μεταφορές προϊόντων στον 

ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, συμφωνούμε στα παρακάτω: 

1.   Να δράσουμε συντονισμένα, συλλογικά

Αγίας Βαρβάρας  και σε συνεχή διαβούλευση με τους 

εταίρους του δήμου, ώστε οι μετακινήσεις και υπηρεσίες που σχεδιάζονται, να εξασφαλίζουν και 

ικανοποιούν παράλληλα και ισόρροπα τους παρακάτω 

Ανάπτυξης και της Βιώσιμης Κινητικότητας, 

ανάγκες και προοπτικές βιωσιμότητάς του. 

 Εξασφάλιση της κοινωνικής βιωσιμότητας και συνοχής

 Εφαρμογή των βέλτιστων περιβαλλοντικά

 Εφαρμογή των βέλτιστων οικονομικών λύσεων 

2.   Συντονιστής ορίζεται ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας 

Βασιλείου. 

3.   Κάθε ένας από τους φορείς ορίζει εκπρόσωπο καθώς και τον αναπληρωτή

πίνακα και συμφωνεί να παρέχει απρόσκοπτα τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΣΒΑΚ. 

4.  Ο Συντονιστής Δήμος  μπορεί κατά την διάρκεια σχεδιασμού του ΣΒΑΚ, 

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

συμβολή και γνώμη των κατά νόμο αρμοδίων υπηρεσιών.

 

ΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
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ΣΥΜΦΩΝΟ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΦΟΡΕΩΝ 

Οι υπογράφοντες το παρών σύμφωνο εκπρόσωποι φορέων, εμπλεκόμενοι ή ενδιαφερόμενοι σχετικά με τον 

με τον οποίο γίνονται μετακινήσεις πολιτών (κατοίκων και  επισκεπτών) και μεταφορές προϊόντων στον 

ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, συμφωνούμε στα παρακάτω:  

συλλογικά, συνεργατικά για  την διάρκεια εκπόνησης του ΣΒΑΚ του Δήμου 

και σε συνεχή διαβούλευση με τους πολίτες και τους κοινωνικούς καθώς και

ώστε οι μετακινήσεις και υπηρεσίες που σχεδιάζονται, να εξασφαλίζουν και 

λα και ισόρροπα τους παρακάτω τρείς  βασικούς άξονες 

Ανάπτυξης και της Βιώσιμης Κινητικότητας, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δήμου

και προοπτικές βιωσιμότητάς του.  

βιωσιμότητας και συνοχής 

περιβαλλοντικά λύσεων 

οικονομικών λύσεων – προτάσεων. 

ορίζεται ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας  μέσω του εκπροσώπου του , του

τους φορείς ορίζει εκπρόσωπο καθώς και τον αναπληρωτή του  ως φαίνεται στο συνημμένο 

απρόσκοπτα τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για τον 

ου ΣΒΑΚ.  

μπορεί κατά την διάρκεια σχεδιασμού του ΣΒΑΚ,  να ζητήσει συνεργασία από επιπλέον 

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

συμβολή και γνώμη των κατά νόμο αρμοδίων υπηρεσιών.  

ΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) 

 

                                         

εμπλεκόμενοι ή ενδιαφερόμενοι σχετικά με τον 

με τον οποίο γίνονται μετακινήσεις πολιτών (κατοίκων και  επισκεπτών) και μεταφορές προϊόντων στον 

την διάρκεια εκπόνησης του ΣΒΑΚ του Δήμου 

πολίτες και τους κοινωνικούς καθώς και οικονομικούς 

ώστε οι μετακινήσεις και υπηρεσίες που σχεδιάζονται, να εξασφαλίζουν και 

βασικούς άξονες – στόχους της Βιώσιμης 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δήμου, τις 

μέσω του εκπροσώπου του , του Αντιδημάρχου Χρήστου 

ως φαίνεται στο συνημμένο 

απρόσκοπτα τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για τον 

ζητήσει συνεργασία από επιπλέον 

εξωτερικούς φορείς  με τους οποίους να ενισχύσει το Δίκτυο Φορέων. Περαιτέρω, μπορεί να ζητήσει τη 
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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. Η απουσία εκπροσώπων των 

φορέων κάτω του πενήντα τοις εκατό δεν παρακωλύει τη λειτουργία του και τη λήψη αποφάσεων. 

6.  Ειδικότερα ο σχεδιασμός στον οποίο οι υπογράφοντες συμφωνούμε να συμβάλουμε αποβλέπει σε 

ένα σύστημα κινητικότητας που  :   

 Θα είναι φιλικό  σε όλους του χρήστες συμπεριλαμβανομένων και ατόμων με αναπηρία, καθώς και των 

ευάλωτων χριστών (π.χ. παιδιά-ηλικιωμένοι), και θα εξασφαλίζει ισότιμη και απρόσκοπτη προσπέλαση  

και προσβασιμότητα για όλους και για διαδοχικές γενιές. 

 Θα συμβάλλει στην εύρυθμη και ισορροπημένη ανάπτυξη και βιωσιμότητα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, 

τονώνοντας την ελκυστικότητα του και αναβαθμίζοντας την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος,  και 

αξιοποιώντας κατά μέγιστο δυνατό βαθμό τους κοινόχρηστους χώρους προς όφελος της ποιότητας ζωής 

των πολιτών.  

 Θα προωθεί την μείωση αρνητικών επιπτώσεων  (ρύποι, απόβλητα, αέρια θερμοκηπίου , ενεργειακή 

κατανάλωση, θόρυβος) των μεταφορών στην υγεία των πολιτών και στο περιβάλλον με  χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χρήση φιλικών στο περιβάλλον μέσων μετακίνησης και μεταφορών, 

χρήση δημοσίας συγκοινωνίας, επιλογή ήπιων μορφών μετακίνησης βελτιώνοντας παράλληλα την σχέση 

κόστους-οφέλους .  

 Θα ενισχύει την οδική ασφάλεια, συμβάλλοντας στον περιορισμό των παραβατικών συμπεριφορών και 

των ατυχημάτων. 

 Θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και θα ενισχύσει την τοπική οικονομία εξασφαλίζοντας την 

βέλτιστη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες . 

 Θα αυξήσει την ελκυστικότητα του δήμου Αγίας Βαρβάρας  ως τόπου εργασίας, διαμονής και 

αναψυχής.  
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ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ 

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

 Αντιδήμαρχος  

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ                   

Πολιτικός Μηχανικός  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 

Επιστημονική συνεργάτης  
Αντιπεριφερειάρχη  ΠΕ Δυτικού Τομέα  

ΚΙΜΩΝ  ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ  

Σύμβουλος οδικής ασφάλειας  
Περιφέρειας Αττικής  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  (ΑΣΔΑ)  

ΜΟΣΧΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Γενικός Διευθυντής  

ΣΟΦΙΑ ΧΩΜΑΤΑ  

Τοπογράφος Μηχ/κος  

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΑΤΟΣ 

Αρχιτέκτων, 
 Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών  

ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Αρχιτέκτων Μηχανικός,   Προϊσταμένη 
Τμήματος Υποδομών και 
Κυκλοφοριακών εφαρμογών 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΣ 

Α’ Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ 

Σύμβουλος Επιμελητηρίου   

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ’’Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ’’ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ  

Αν. Διοικήτρια  του Νοσοκομείου  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ  

Δ.Δ.Υ. του Νοσοκομείου   

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ                 

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ 

Υπαστυνόμος Β’ 

ΘΕΩΔΟΡΑ  ΞΑΦΟΥ 

Υπαστυνόμος Β’ 

ΤΡΟΧΑΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 

Αστυνόμος  Α’ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ 

Υπαστυνόμος  Α΄ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΑΘΗΝΑΣ (ΟΑΣΑ) Α.Ε.  

ΜΑΡΛΕΝ ΜΙΧΑΛΗ 

Πολιτικός Μηχανικός, Συγκ/λος   

ΖΑΜΠΕΤΑ ΑΡΜΕΝΗ 

Πολιτικός Μηχανικός, Συγκ/λος   

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ 

Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού 
Μεταφορών 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Υπεύθυνος Γεωγραφικού Συστήματος 
Πληροφοριών   

ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ  ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ                              

’’ Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ’’ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΕΝΤΑΚΗΣ 

Πρόεδρος της Ένωσης  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΛΕΣΑΚΗΣ 

Μέλος Δ.Σ. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ          

’’ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ’’ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΜΑΤΣΙΑ-ΡΑΛΛΗ  

Ταμίας Συλλόγου 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ 

Γραμματέας Συλλόγου   

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ            

‘’ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ’’ 

ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ 

Μέλος Δ.Σ. Σωματείου 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Γενική Γραμματέας  Σωματείου  
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ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 

ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΓΙΑΣ  ΒΑΡΒΑΡΑΣ   

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ 

Πρόεδρος της Ένωσης  

ΡΟΥΛΑ ΚΑΜΜΕΝΟΥ 

Μέλος  Δ.Σ. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ   

7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ 

Πρόεδρος του Συλλόγου  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ 

Μέλος Δ.Σ. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ   

1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΘΕΟΚΛΗ ΚΟΤΣΥΦΑΚΗ 

Μέλος  Δ.Σ. 

ΜΑΙΡΗ  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Μέλος  Δ. Σ. 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

ΕΒΕΛΙΝΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 

Κοινωνική Λειτουργός, Στέλεχος της 
Υπηρεσίας «Διεκδικούμε Μαζί» 
της Ε.Σ.Α.μεΑ 
 

ΜΑΡΙΛΥ  ΧΡΙΣΤΟΦΗ 

Τοπογράφος Μηχανικός,     
Εμπειρογνώμον Προσβασιμότητας, 
Συνεργάτης Ε.Σ.Α.μεΑ 

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΤΣΙΛΟΣ 

Γραμματέας Δ.Σ. 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ 

Μέλος Δ.Σ.  
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