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ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ  

για την Συμμετοχή Φορέων στις Διαδικασίες Σχεδιασμού,  

Κατάρτισης, Υλοποίησης και Τήρησης του 

Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Ιητών 

Σε εφαρμογή του Ν. 4784/2021 (ΦΕΚ 40/Α/16-3-2021) με τίτλο: «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική 
Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την 
ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις» ο Δήμος 
Ιητών αποφάσισε την εκπόνηση Σ.Β.Α.Κ. προκειμένου να προσδιοριστούν τα προβλήματα, να 
καθοριστούν οι στρατηγικές προτεραιότητες και να προτεραιοποιηθούν οι δράσεις που απαιτούνται 
ώστε ο Δήμος Ιητών να εκπονήσει και να εφαρμόσει κοινά αποδεκτό σχέδιο βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας. 

Ο Δήμος Ιητών ως Φορέας Εκπόνησης του ΣΒΑΚ, καλεί Φορείς άσκησης Πολιτικής, Συλλογικούς Φορείς 
και Εκπροσώπους Συλλογικών και Επαγγελματικών Ενώσεων όπως συμμετάσχουν στο υπό διαμόρφωση 
«Δίκτυο Φορέων», προσβλέποντας στην μέγιστη δυνατή θεσμική εκπροσώπηση, την επίτευξη του 
υψηλότερου δυνατού βαθμού συναίνεσης  και την κατά το δυνατόν διευρυμένη συμμετοχή ώστε να 
αποτυπωθούν όλες οι απόψεις και να περιληφθούν όλες οι προτάσεις που αφορούν δράσεις βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας στο νησί της Ίου.  

Οι Φορείς που θα συναποτελέσουν το Δίκτυο Φορέων θα συμμετάσχουν στις ακόλουθες δράσεις:  

- Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης στο πεδίο της αστρικής κινητικότητας,  
- Συμμετοχή στις δράσεις διαβούλευσης που θα συντονίσει ο Φορέας Εκπόνησης   
- Εντοπισμός των προβλημάτων αναφορικά με την αστική κινητικότητα κάθε ηλικιακής ομάδας  
- Διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσεων μέσω στοχευμένων προτάσεων 
- Διαμόρφωση και ποσοτικοποίηση των δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να αποτυπωθεί η 

πορεία εκτέλεσης των δράσεων που θα περιληφθούν στο Σ.Β.Α.Κ.   
- Προτεραιοποίηση υλοποίησης των συμφωνημένων δράσεων 

Κοινός σκοπός και στόχευση του Δικτύου Φορέων το οποίο θα συνδιαμορφώσει το ΣΒΑΚ του Δήμου 
Ιητών, είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος αστικών μεταφορών, με αποτελεσματική 
αξιοποίηση του αστικού χώρου, των υφιστάμενων υποδομών και μεταφορικών υπηρεσιών, προς όφελος 
κατοίκων και επισκεπτών.  

Οι Φορείς που θα αποφασίσουν την συμμετοχή τους στο Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ Δήμου Ιητών 
παρακαλούνται όπως ορίσουν εκπρόσωπο και αναπληρωτή του, εντός δεκαπέντε ημερών από την λήψη 
της Πρόσκλησης και να κοινοποιήσουν την Απόφασή τους στον Δήμο Ιητών.    

Δήμος Ιητών, Ιούνιος 2021 

Ο Δήμαρχος 

 

ΓΚΙΚΑΣ Δ. ΓΚΙΚΑΣ 
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Πίνακας Αποδεκτών:  

- Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (e-mail: dilikyp@yna.gov.gr) 

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (e-mail: tm_grammateias_syr@apdaigaiou.gov.gr) 

- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (e-mail: gantip@cycl.pnai.gov.gr) 

- Επιμελητήριο Ν. Αιγαίου(e-mail: portal@cycladescc.gr) 

- Λιμεναρχείο Ίου  (e-mail: ios@hcg.gr)  

- Aστυνομικό Τμήμα Ιητών (e-mail:atihton@astynomia.gr) 

- Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ίου (e-mail: limenikotameioiou@gmail.com) 

- ΚΤΕΛ ΙΟΥ (e-mail: ktel.ios@outlook.com) 

- ΤΑΞΙ ΙΟΥ(e-mail:stratis_ioannis@ outlook.com) 

- Πολιτιστικός Σύλλογος Φοινίκη (e-mail:iosfoiniki@gmail.com) 
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