
 

  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ 

ΓΗΜΟ ΤΡΟΤ-ΔΡΜΟΤΠΟΛΗ 

-------------------------------- 

Ιδιαίηερο Γραθείο Γημάρτοσ 

Δπικοινωνίας και Γημοζίων τέζεων 

 

        

 

 

Πιεξνθνξίεο: Σηεθάλνπ Μαξίηα   

Τειέθσλν: 22813 – 61070 Προς:  

Φαμ: 22810 88232              

Ταρ. Γ/λζε:  Δξκνύπνιε, Σύξνο – Τ .Κ.84100   

E-mail: m.stefanou@syros-ermoupolis.gr   

   

  

Θέμα: Σρίηη θεμαηική διαβούλεσζη ηοσ τεδίοσ Βιώζιμης Αζηικής 
Κινηηικόηηηας (ΒΑΚ) ύροσ - Δρμούπολης  

 
 

Αμηόηηκνη ζπκπνιίηεο, 

 

Ο Γήκνο καο απεπζύλεη πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηελ «Τξίηε (3ε) ζεκαηηθή 

δηαβνύιεπζε ηνπ Σρεδίνπ Βηώζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο (ΣΒΑΚ) Σύξνπ-

Δξκνύπνιεο». 

Η δηαβνύιεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ηην Παραζκεσή 

16 επηεμβρίοσ 2022, ζηις 10:00 π.μ., αθνινπζώληαο ηνλ παξαθάησ 

ζύνδεζμο: 

https://us02web.zoom.us/j/7226839136?pwd=WXd5SzlXOUFyWGhyS1

hHV1pEN2Y4UT09 

Ο Γήκνο καο, ζπκπνξεπόκελνο κε ηηο Δζληθέο θαη Δπξσπατθέο θαηεπζύλζεηο 

γηα ηελ βηώζηκε θηλεηηθόηεηα, πξνσζεί ηελ πινπνίεζε ηνπ ηνπηθνύ ΣΒΑΚ, ην νπνίν 

ζα ζέζεη ηηο βαζηθέο θαηεπζύλζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα αλαπηπρζεί ην ζύζηεκα 

κεηαθηλήζεσλ ηεο πόιεο ηα επόκελα ρξόληα.  

Μέζσ ηνπ ΣΒΑΚ επηδηώθεηαη ε δηακόξθσζε ελόο ζπζηήκαηνο πνπ ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ αζηηθή αλαδσνγόλεζε ηεο πεξηνρήο, ζέηνληαο ζε πξνηεξαηόηεηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ ήπησλ κνξθώλ κεηαθίλεζεο (πεδή θαη πνδήιαην) έλαληη ηεο 

κεραλνθίλεηεο θπθινθνξίαο. Με ηνλ ηξόπν απηό ν άλζξσπνο θαη νη θαζεκεξηλέο 

ηνπ αλάγθεο, γηα θαιή πνηόηεηα δσήο, ηνπνζεηνύληαη ζην επίθεληξν θαη από ηελ 
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άιιε κπαίλεη έλα εκπόδην ζηελ νινέλα απμαλόκελε ρξήζε ηνπ ηδησηηθνύ 

απηνθηλήηνπ. 

Σήκεξα βξηζθόκαζηε πιένλ ζην ηειεπηαίν ζηάδην εθπόλεζεο ηνπ ζρεδίνπ, 

ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ θαη έρνληαο ιάβεη ππόςε ην ζύλνιν ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ πξνεγνύκελσλ βεκάησλ, πξνδηαγξάθεηαη ην ζύλνιν ησλ κειινληηθώλ 

παξεκβάζεσλ αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο πνπ ζα ζρεδηαζηνύλ θαη ζα εθαξκνζηνύλ ζην 

δήκν γηα ηελ εμαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηώλ θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο θαη ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ θαη ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. 

Σην πιαίζην ηεο 3εο Θεκαηηθήο Γηαβνύιεπζεο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζπλάληεζε ηνπ δηθηύνπ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

πξνθεηκέλνπ: 

 Να ελεκεξσζεί γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθηπαθήο δηαβνύιεπζεο γηα ηελ 

αλάδεημε ηνπ κειινληηθνύ ζελαξίνπ θηλεηηθόηεηαο  

 Να ηνπ παξνπζηαζηεί ην πξνζρέδην ησλ κέηξσλ αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο πνπ 

έρεη δηακνξθσζεί από ηελ νκάδα έξγνπ 

 Να ζπδεηήζεη θαη λα ηνπνζεηεζεί επί ηνπ θαηαιόγνπ ησλ πξνηεηλόκελσλ 

κέηξσλ αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο 

 

 

    Με εθηίκεζε 

Ο Γήκαξρνο Σύξνπ – Δξκνύπνιεο 

 

Νηθόιανο Λεηβαδάξαο 
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Γίκτσο Δμπλεκομένων Φορέων για το ΣΒΑΚ Σύροσ Δρμούπολης 
 

Συγκρότηση & Ανάλυση Εμπλεκόμενων Φορέων 

Όνομα Φορέα 

Γιοικηηικές αρτές 

Γήκνο Σύξνπ-Δξκνύπνιεο 

Πεξηθέξεηα Νόηηνπ Αηγαίνπ / Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Σύξνπ 

(Γηεύζπλζε Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ) 

Δθπξόζσπνο Τξνραίαο  

Δθπξόζσπνο Ππξνζβεζηηθήο 

Δθπξόζσπνο Γαζαξρείνπ 

Δθπξόζσπνο Ληκεληθνύ Τακείνπ 

Δθπξόζσπνο ΔΚΑΒ 

Δθπξόζσπνο Γ/λζεο Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο (Υπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη 
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο) 

Πάροτοι σγκοινωνιακού Έργοσ 

Αζηηθή Σπγθνηλσλία 

Υπεξαζηηθό ΚΤΔΛ 

Ταμί 

Δπιμεληηήρια 

Δκπνξηθόο Σύιινγνο Σύξνπ 

Δπηκειεηήξην Κπθιάδσλ 

Δπελδπηηθή Γήκνπ 

Τερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο / Παξάξηεκα Κπθιάδσλ 

Δκπρόζωποι πολιηών και ζύλλογοι 

Δζεινληέο 

Πεξηθεξεηαθή Οκνζπνλδία ΑκεΑ 

Πνδειαηηθόο Σύιινγνο 

Δκπρόζωποι εκπαιδεσηικών/πανεπιζηημιακών ιδρσμάηων 

Έλσζε γνλέσλ δήκνπ 

Δθπξόζσπνη Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο 

Δθπξόζσπνη Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Δθπξόζσπνη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 



Δκπρόζωποι εηαιριών/επιτειρήζεων με μεγάλο πλήθος 

απαζτολούμενων 

Δθπξόζσπνη εηαηξηώλ 

Δηαιρίες Logistics ή Δηαιρίες με μεγάλο δίκησο ηροθοδοζίας 

Δθπξόζσπνη εηαηξηώλ θνξηνεθθόξησζεο 

 

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
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