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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: 

 

ύξκα Γεσξγία, Δπηθεθαιήο 

Οκάδαο Δξγαζίαο .Β.Α.Κ. 

LEVER Α.Δ.  

Αλδξνπιηδάθεο Μαλώιεο 

manolis.androulidakis@lever.gr 

Αμηόηηκνη ζπκπνιίηεο,  

Ο Γήκνο απεπζύλεη πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηελ «Σξίηε Θεκαηηθή Γηαβνύιεπζε ηνπ ρεδίνπ 

Βηώζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο (.Β.Α.Κ.) ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγύξσλ - Κακαηεξνύ». 

Η Γηαβνύιεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί δηαδηθηπαθά, ηελ Πέμπηη 28 Ιοσλίοσ 2022 ζηις 

11:00 (πκ) κέζσ ηνπ ζπλδέζκνπ:  

https://lever.webex.com/lever/j.php?MTID=m8c72a143a7c7e8c975fdc64561d22313 

Ο Γήκνο Αγίσλ Αλαξγύξσλ - Κακαηεξνύ, πξνζαξκνδόκελνο ζηηο απαηηήζεηο ηεο Δζληθήο θαη 

Δπξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ επηδίσμε ηεο βησζηκόηεηαο ζηηο κεηαθνξέο, βξίζθεηαη ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Βηώζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο, ην νπνίν ζα νξγαλώζεη ην πιαίζην 

πάλσ ζην νπνίν ζα αλαπηπρζεί ην ζύζηεκα κεηαθηλήζεσλ ηνπ Γήκνπ ηα επόκελα ρξόληα.  

Μέζσ ηνπ .Β.Α.Κ. επηδηώθεηαη ε δηακόξθσζε ελόο ζπζηήκαηνο πνπ ζα ζπκβάιεη 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, ελώ, παξάιιεια, κπαίλεη έλα εκπόδην ζηελ νινέλα 

απμαλόκελε ρξήζε ηνπ ηδησηηθνύ απηνθηλήηνπ.  

ηελ πνξεία εθπόλεζεο ηνπ .Β.Α.Κ., ν Γήκνο, αλαδήηεζε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο κέζσ ησλ ζεκαηηθώλ δηαβνπιεύζεσλ πνπ δηνξγαλώζεθαλ θαη ησλ δηαδηθηπαθώλ 

εξγαιείσλ πνπ αλαπηύρζεθαλ, έηζη ώζηε ην πεξηερόκελν ηνπ .Β.Α.Κ. λα απνηειέζεη πξντόλ 

ζπκκεηνρηθνύ ζρεδηαζκνύ πνπ ιακβάλεη ππόςε ηηο απόςεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο ησλ 

θνξέσλ θαη ησλ πνιηηώλ.    

Κύξηνο ζηόρνο ηεο 3ε Γηαβνύιεπζεο είλαη ε επηθνηλσλία ησλ ηειηθώλ κέηξσλ πνπ 

πξνηείλνληαη ζην πιαίζην ηνπ ΒΑΚ θαη ε πηνζέηεζε απηώλ από θνξείο θαη πνιίηεο. Η 

δηαβνύιεπζε απηή είλαη θαζνξηζηηθή, θαζώο νπζηαζηηθά απνηειεί ηελ έγθξηζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ ζε ζέκαηα θηλεηηθόηεηαο γηα ηα επόκελα έηε. πλεπώο, ε άπνςε ησλ 

https://lever.webex.com/lever/j.php?MTID=m8c72a143a7c7e8c975fdc64561d22313
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ηνπηθώλ θνξέσλ θαη ησλ πνιηηώλ είλαη θαζνξηζηηθή κηαο θαη είλαη νη άκεζα 

σθεινύκελνη/ζηγόκελνη από ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηεηλόκελσλ κέηξσλ. 

 

 

Πρόγραμμα 3ης Θεμαηικής Γιαβούλεσζης –  
Στέδιο Βιώζιμης Αζηικής Κινηηικόηηηας ηοσ Γ. Αγίων Αναργύρων - Καμαηερού 

Σσμμεηέτονηες 

 Γήκνο Αγ. Αλαξγύξσλ - Κακαηεξνύ – Οκάδα Έξγνπ ΒΑΚ 
 Γίθηπν Δκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ ΒΑΚ Αγίσλ Αλαξγύξσλ - Κακαηεξνύ 
 Κάηνηθνη-Πνιίηεο ηνπ Γ. Αγ. Αλαξγύξσλ - Κακαηεξνύ 
 Lever Α.Δ. – ύκβνπινο ηνπ Γήκνπ 

Θέμα Διζηγηηές 

Χαιρεηιζμός – Καλωζόριζμα 

 
Γήκνο Αγ. Αλαξγύξσλ - 

Κακαηεξνύ 
 

Παροσζίαζη: Προηεινόμενα ηελικά μέηρα ΣΒΑΚ  Lever Α.Δ. 

 
Τοποθεηήζεις θορέων επί ηων προηεινόμενων μέηρων 

 
ύλνιν ησλ ζπκκεηερόλησλ 

Δπόμενα βήμαηα – Ολοκλήρωζη Γιαβούλεσζης  
Γήκνο Αγίσλ Αλαξγύξσλ - 

Κακαηεξνύ 

 

αο επραξηζηνύκε πξνθαηαβνιηθά. 

 

Γήκνο Αγίσλ Αλαξγύξσλ - Κακαηεξνύ 

 


