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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Ίος - Ν. Ίος 

Ταχ. Κώδικας: 84001 

Πληροφορίες: Αναστάσιος Ναυπλιώτης 

Τηλέφωνο: 2286360416 

email: a.naypliotis@gmail.com 

 

Ίος,  11-05-2021 

Αρ. Πρωτ.: 1477 

Αρ. Απόφασης:  34 /2021 

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός ομάδας εργασίας για την υλοποίηση του έργου: Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας ΣΒΑΚ Δήμου Ιητών» 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο Δήμαρχος Ιητών 

έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί «Αρμοδιοτήτων Δημάρχου» 

2. Τις διατάξεις του N. 4784/2021, «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» (ΦΕΚ 40 Α 16.03.2021)  

3. Τις διατάξεις του Ν. 4599/2019, «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και 

οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και 

λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 40, 04.03.2019)  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Α) Συγκροτούμε διμελή ομάδα εργασίας για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ του Δήμου Ιητών σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 22 παρ.6 του Ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40 Α’) αποτελούμενη από:  

1. Ναυπλιώτης Αναστάσιος, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών 

2. Μπουντούρης Παναγιώτης, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής MSc, Εξωτερικός 

Συνεργάτης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Β)Συντονιστής της ομάδας εργασίας ορίζεται ο κ. Ναυπλιώτης Αναστάσιος 

Γ) Η ομάδα εργασίας είναι αρμόδια για: 

 τη δημόσια πρόσκληση, εγγράφως και μέσω της ιστοσελίδας του, των ενδιαφερόμενων για 
συμμετοχή στο δίκτυο φορέων, 

 τη σύνθεση του δικτύου φορέων  

 την κατάρτιση και την υπογραφή του συμφώνου συμμετοχής,  

 τη δημιουργία ιστοσελίδας για το υπό κατάρτιση Σ.Β.Α.Κ., στην οποία και υποβάλλονται οι 
απόψεις των πολιτών και των εμπλεκόμενων μερών,  
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 την υποβολή της αναφοράς κύκλου Σ.Β.Α.Κ. με τα απαιτούμενα ηλεκτρονικά αρχεία της στο 
Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς εξέτασή της,  

 την υλοποίηση των μέτρων αρμοδιότητάς του και την παρακολούθηση εφαρμογής του συνόλου 
των μέτρων που προτείνονται στο Σ.Β.Α.Κ.,  

 την περιοδική αξιολόγηση των μέτρων παρέμβασης του Σ.Β.Α.Κ., τη σύνταξη της διετούς έκθεσης 
προόδου και την ανάρτηση αυτής στην ιστοσελίδα του,  

 την κατάρτιση και επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης,  

 την υποβολή των σχεδίων δράσης και των εκθέσεων προόδου, στους αναφερόμενους στο στάδιο 
5 του άρθρου 7 φορείς και στο Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών,  

 τη γραμματειακή υποστήριξη της ομάδας εργασίας και την παροχή του υλικοτεχνικού εξοπλισμού 
σε αυτήν  

Δ) Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ . 

Ε) Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ιητών. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

      ΓΚΙΚΑΣ Δ. ΓΚΙΚΑΣ 

ΑΔΑ: 6ΡΔΧΩΕΠ-ΦΘΣ


		2021-05-11T09:45:40+0300
	Athens




