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ΠΡΟΣ : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

ΓΙΑ ΤΟ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στην «Πρώτη θεματική διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος» 

 

Αξιότιμοι συμπολίτες,  

 

Ο Δήμος μας απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στην «Πρώτη θεματική διαβούλευση του Σχεδίου 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος». 

 

Ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος, εφαρμόζοντας τις εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες για προώθηση βιώσιμων 

αστικών μεταφορών, προχωράει στην εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), το 

οποίο θα προδιαγράψει το μελλοντικό σύστημα μετακινήσεων της πόλης μας.  

Θεμελιώδης στόχος του ΣΒΑΚ είναι να διαμορφώσει ένα σύστημα που από τη μία θέτει στο επίκεντρο την 

εξυπηρέτηση των ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή και ποδήλατο) και από την άλλη να περιορίσει την 

αλόγιστη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται ένα αστικό περιβάλλον 

απαλλαγμένο από οχλήσεις και ρύπους που προέρχονται από τις μεταφορές και φιλικότερο προς τον 

άνθρωπο, γεγονός που βελτιώνει σημαντικά την παρεχόμενη ποιότητα ζωής. 

Ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος, θέλοντας να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, επιθυμεί την 

ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, τόσο μέσω των θεματικών διαβουλεύσεων με τη μορφή 

εργαστηρίων που θα διοργανωθούν όσο και των διαδικτυακών ερευνών, ώστε το περιεχόμενο του ΣΒΑΚ να 

αποτελέσει προϊόν συμμετοχικών διαδικασιών που λαμβάνουν υπόψη το σφυγμό της τοπικής κοινωνίας. 

Στο πλαίσιο της 1ης Θεματικής Διαβούλευσης, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του δικτύου 

εμπλεκομένων φορέων με τη μορφή τηλεδιάσκεψης - θεματικού εργαστηρίου - ερωτηματολογίου την 

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, ώρα 12:00, με σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί, προκειμένου: 

• Να ενημερωθεί για το ΣΒΑΚ του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος και για τα στάδια εκπόνησής του 

• Να διατυπώσει το ρόλο που διαδραματίζει στο σύστημα μεταφορών της πόλης 

• Να τοποθετηθεί υπεύθυνα και τεκμηριωμένα σχετικά με τα προβλήματα που εντοπίζει στη 

λειτουργία του υφιστάμενου συστήματος μεταφορών. 
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Η ομάδα έργου επισυνάπτει με την παρούσα πρόσκληση ένα Ενημερωτικό Τεύχος για το ΣΒΑΚ, μια 

συνοπτική παρουσίαση της έννοιας του ΣΒΑΚ, μια πιο εκτεταμένη παρουσίαση των σταδίων υλοποίησης 

του ΣΒΑΚ και το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο τοποθέτησης φορέων. 

Επισυνάπτει επίσης το Σύμφωνο Φορέων προς υπογραφή από εσάς και το ερωτηματολόγιο Advance το 

οποίο παρακαλούμε να αποσταλεί στον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας LEVER A.E (Χρήστος 

Θεοδωρίδης, mail: christos.theodoridis@lever.gr): 

 

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ 

1. Ενημερωτικό Τεύχος ΣΒΑΚ 

2. Παρουσίαση της έννοιας του ΣΒΑΚ 

3. Παρουσίαση της μεθοδολογίας και των σταδίων υλοποίησης του ΣΒΑΚ 

4. Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο τοποθέτησης φορέων 

5. Σύμφωνο Φορέων και σχετικό Παράρτημα 

5. Ερωτηματολόγιο Advance 

 

Μετά τιμής, 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 


