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ΘΕΜΑ: Επιστολή για σύσταση Δικτύου Φορέων Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
(ΣΒΑΚ) Δήμου Καλυμνίων
Αξιότιμοι κύριοι, Αξιότιμες κυρίες,
Ο Δήμος Καλυμνίων αποτελεί έναν από τους 162 Δήμους της χώρας που λαμβάνουν
χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο με απώτερο σκοπό την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Ο Δήμος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, έχοντας θέσει ως στρατηγική
κατεύθυνση την υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων ακολουθώντας τους πυλώνες της βιώσιμης
ανάπτυξης, προωθεί την υλοποίηση στρατηγικού Σχεδίου για την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα με
άξονα προτεραιότητας την βελτίωση της προσβασιμότητας κατοίκων και επισκεπτών στην αστική
περιοχή του Δήμου, καθώς και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.
Η ανάπτυξη των βασικών αρχών της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην Κάλυμνο και κατά
συνέπεια η προσφορά βιώσιμων απαντήσεων στα προβλήματα κινητικότητας και γενικότερα της
κυκλοφοριακής οργάνωσης του Δήμου, διαμορφώνονται μέσα από το ΣΒΑΚ Καλύμνου που αποτελεί
ένα σημαντικό εργαλείο πολιτικής. Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ Καλύμνου πραγματοποιείται σύμφωνα με τη
μεθοδολογία και τα επιμέρους βήματα και εργαλεία που προκύπτουν από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τις Κατευθύνσεις του Πράσινου ταμείου και συμμορφώνεται με το περιεχόμενο του Μέρους Α
του Νόμου 4784/2021. Ως περιοχή παρέμβασης του ΣΒΑΚ νοείται η Πόθια και η Χώρα.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4784/2021 για την εκπόνηση ενός «ολοκληρωμένου» ΣΒΑΚ μπορεί
να συγκροτηθεί Δίκτυο Φορέων, στο οποίο μετέχουν εκπρόσωποι φορέων που επί της ουσίας χαράζουν
ή υλοποιούν πολιτικές μεταφορών και πολεοδομίας καθώς και εκείνοι των οποίων οι δραστηριότητες
εξαρτώνται άμεσα από τα υιοθετούμενα μέτρα ενός τέτοιου σχεδίου, όπως Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και β΄
βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, αρμόδια επιμελητήρια,
εμπορικές και επαγγελματικές ενώσεις και σύλλογοι της κοινωνίας των πολιτών.
Ο ρόλος του δικτύου φορέων είναι κατεξοχήν συμβουλευτικού χαρακτήρα σε όλα τα στάδια
κατάρτισης του ΣΒΑΚ και η συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων είναι εθελοντική. Για τον σκοπό της
συνεργασίας μεταξύ του φορέα εκπόνησης ΣΒΑΚ και του Δικτύου Φορέων προβλέπεται η κατάρτιση
ενός «Συμφώνου Συμμετοχής».
Με την παρούσα επιστολή, σας καλούμε να ορίσετε εκπρόσωπο και αναπληρωτή του για τις
ανάγκες του Δικτύου Φορέων, να υπογράψετε το «Σύμφωνο Συμμετοχής» που επισυνάπτεται, στην
αντίστοιχη σελίδα, και να το αποστείλετε στον Δήμο Καλυμνίων έως τις 15.08.2022. Η αποστολή
μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στο mtsougranis@kalymnos.gr
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Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Ελ. Διακομιχάλης
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Πίνακας Αποδεκτών
Φορέας

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Τηλέφωνο

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου / Περιφερειακή Ενότητα
Καλύμνου (Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών)

g.karageorgiou@kal.pnai.gov.gr

22430-59646

Αστυνομικό Τμήμα Καλυμνίων

atkalymnion@astynomia.gr

Εκπρόσωπος Πυροσβεστικής

epskalymnou@gmail.com

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

mnboukis@yahoo.gr;dltk@kalymnos.gr

ΔΕΥΑΚ

info@deyakalymnoy.gr;diamantis.lazaris@g
mail.com;mayor@kalymnos.gr

22430 59511

Εκπρόσωπος Κάλυμνος Πολυδραστική ΑΕ ΟΤΑ
(ασχολείται με συγκοινωνιακό έργο του Δήμου)

s.kampouris@kalymnos.gr;tseros@kaly
mnos.gr

2243360161

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

radiotaxikalymnos17@gmail.com

2243050300

Επιμελητήριο Δωδεκανήσου (Παράρτημα Καλύμνου)

gemi-kalymnos@ebed.gr

2243051517

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Παράρτημα
Δωδεκανήσου
Εμπορικός Σύλλογος Καλύμνου "Ερμής"
Καλυμνιακή Ένωση Ξενοδόχων
Σύλλογος Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων
Καλύμνου ΞΕΝΙΑΣ

empil@tee.gr

kalathianakis@kalathianakis.gr
info@kalymnoshotels.gr
xeniaskalymnos@gmail.com

22430-29301/
28484
22430-22222/
6937210407
22430-59071 /
6973390240

2243023463/
6942405072
6977777931
6944244915
6973003421
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Σύμφωνο Συμμετοχής Σ.Β.Α.Κ Καλύμνου
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι φορείς, θεσμικοί κάθε βαθμίδας (κεντρικής διοίκησης και τοπικής
αυτοδιοίκησης) και μη – θεσμικοί, που σχετιζόμαστε με τις μετακινήσεις πολιτών, επισκεπτών και
προϊόντων στην Κάλυμνο, συνυπογράφουμε τα παρακάτω:
1. Συμφωνούμε να αποτελέσουμε Δίκτυο Φορέων, το οποίο θα δράσει συμβουλευτικά και σε συνεχή διαβούλευση
με τους πολίτες και τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους της περιοχής παρέμβασης, ώστε οι παραπάνω
μετακινήσεις και υπηρεσίες που σχεδιάζονται, να εξασφαλίζουν και να ικανοποιούν παράλληλα και ισόρροπα
τους παρακάτω τρεις βασικούς άξονες – στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας, πάντα σε
συνδυασμό με το διαμορφούμενο αστικό χώρο και τις ανάγκες και προοπτικές βιωσιμότητάς του:
•

Εξασφάλιση της κοινωνικής βιωσιμότητας και συνοχής

•

Εφαρμογή της βέλτιστης περιβαλλοντικά λύσης

•

Εφαρμογή της βέλτιστης οικονομικά λύσης – πρότασης

2. Συντονιστής ορίζεται ο Δήμος Καλυμνίων μέσω του εκπροσώπου του, Δημάρχου Καλυμνίων κ. Δημήτριου
Διακομιχάλη.
3. Κάθε ένας από τους φορείς ορίζει εκπρόσωπο και συμφωνεί να παρέχει απρόσκοπτα τα απαραίτητα στοιχεία
και δεδομένα που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΣΒΑΚ.
4. Ο Συντονιστής μπορεί κατά τη διάρκεια σχεδιασμού του ΣΒΑΚ, να ζητήσει συνεργασία από επιπλέον
εξωτερικούς φορείς με τους οποίους να ενισχύσει το Δίκτυο Φορέων. Περαιτέρω, μπορεί να ζητήσει τη συμβολή
και γνώμη των κατά νόμο αρμοδίων υπηρεσιών.
5. Οι φορείς που αποτελούν το Δίκτυο Φορέων συνεδριάζουν όποτε απαιτείται και αφού έχουν ειδοποιηθεί
τουλάχιστο τρεις (3) ημέρες πριν από τον Συντονιστή. Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις μπορεί να γίνεται και
απομακρυσμένα με την χρήση μέσων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής.
6. Η συμμετοχή απουσία εκπροσώπων των φορέων κάτω του πενήντα τοις εκατό δεν παρακωλύει τη λειτουργία
και τη λήψη αποφάσεων του Δικτύου.
7. Ειδικότερα οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες θα στηρίζεται ο σχεδιασμός στον οποίο οι κάτωθι
υπογεγραμμένοι συμφωνούμε να συμβάλλουμε είναι οι εξής:
•

ισότιμη, απρόσκοπτη προσπέλαση και προσβασιμότητα για όλους και για διαδοχικές γενεές,

•

εύρυθμη και ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα της πόλης, με τόνωση της ποιότητας του
αστικού περιβάλλοντος,

•

μείωση αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών στην υγεία των πολιτών και στο περιβάλλον.

•

αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής ως τόπου διαμονής, εργασίας και αναψυχής.
Κάλυμνος
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