
 

Θέμα: ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΦΟΡΔΩΝ ΣΟΤ 
ΓΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

Ο Γήκνο Μπηηιήλεο, κε ηελ ππ' αξηζκ. 40541/28.12.2021 ζύκβαζε, πξνρσξεί ζηελ 
εθπόλεζε κειέηεο κε ηίηιν: 

«ΥΔΓΙΟ ΒΙΩΙΜΗ ΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΒΑΚ) ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ» 

Με ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΣΒΑΚ επηδηώθεηαη λα αληηκεησπηζηεί ε αζηηθή θηλεηηθόηεηα σο έλα 
πεδίν πνπ ηέκλεη θπθινθνξηαθά, πνιενδνκηθά, πεξηβαιινληηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά 
δεηήκαηα θαη θαη' επέθηαζε ε εθπόλεζε ηνπ αληιεί εξγαιεία θαη πξνζεγγίζεηο από ηνλ 
θπθινθνξηαθό, ηνλ ζπγθνηλσληαθό, ηνλ πνιενδνκηθό, ηνλ αζηηθό, ηνλ πεξηβαιινληηθό θαη 
ηνλ ζπκκεηνρηθό ζρεδηαζκό. Με απηή ηελ έλλνηα ην ΣΒΑΚ αληηκεησπίδεη ηα δεηήκαηα ηεο 
αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ρξήζεηο γεο, ην αζηηθό πξάζηλν, ηελ νξγάλσζε 
ησλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ηηο αζηηθέο ππνδνκέο, ηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ηηο 
αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηζθεπηώλ, ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε 
ηεο πόιεο. 

Η δεκηνπξγία ΣΒΑΚ είλαη κηα καθξνρξόληα, θπθιηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη: 

 ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο, ηεο πνηόηεηαο δσήο θαη ηνπ δεκόζηνπ 
ρώξνπ, κέζα από παξεκβάζεηο αλαδηνξγάλσζεο ησλ όξσλ θαη ησλ ππνδνκώλ 
αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο, 

 ηελ ελίζρπζε ηεο ηαπηόηεηαο θαη ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο, 
εμαζθαιίδνληαο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε νηθνλνκηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ, 

 ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνρώλ θαηνηθίαο από νριήζεηο, 

 ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα κεηαθηλήζεηο θαη ηελ κείσζε ησλ 
εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, 

 ηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ρξήζεο κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, 

 ηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ρξήζεο πνδειάηνπ θαη πεδή κεηαθίλεζεο, 

 ηελ κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ ΙΦ νρεκάησλ, 

 ηελ δηαζθάιηζε ηεο απξόζθνπηεο θαη αζθαινύο κεηαθίλεζεο όισλ ησλ αηόκσλ 
ρσξίο δηαθξίζεηο κε έκθαζε ζηα δεηήκαηα Αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΑκΔΑ) θαη Αηόκσλ 
κε Μεησκέλε Κηλεηηθόηεηα (ΑΜΚ), 

 ηελ αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηώλ (ηειεκαηηθή, GIS, θιπ.) γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 
αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ, 

 ηελ ελίζρπζε ζπκκεηνρηθόηεηαο θαη ηεο δεκνθξαηηθόηεηαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα 
ηα ζέκαηα νξγάλσζεο ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ θαη ηεο θηλεηηθόηεηαο ζηελ πόιε. 

Τν Γίθηπν Φνξέσλ απνηειεί έλα ζπιινγηθό όξγαλν κε ζπκβνπιεπηηθό ξόιν, ην νπνίν 
θαιείηαη λα: 

1. παξέρεη ζηνηρεία θαη δεδνκέλα γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΣΒΑΚ ζηελ πεξηνρή 
παξέκβαζεο, 

2. ζπκκεηέρεη ζηηο δηαβνπιεπηηθέο εξγαζίεο ηεο θάζεο αλάπηπμεο ηνπ ΣΒΑΚ, 

3. ππνζηεξίδεη ην έξγν ηεο νκάδαο εξγαζίαο ζηηο επηκέξνπο ελέξγεηεο ησλ ζηαδίσλ θαη 
θάζεσλ ηνπ ΣΒΑΚ, ππνβάιινληαο ηηο απόςεηο ηνπ θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ ΣΒΑΚ. 

Η ζπκκεηνρή ζην Γίθηπν Φνξέσλ είλαη εζεινληηθή θαη πξνϋπνζέηεη ηελ ππνγξαθεί ελόο 
Σπκθώλνπ Σπκκεηνρήο, ην νπνίν πεξηγξάθεη ηε ζπκβνιή όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξώλ 
ηνπ δηθηύνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ΣΒΑΚ θαζώο θαη ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ 
θνξέσλ. 



Με ηελ παξνύζα, απεπζύλνπκε δεκόζηα πξόζθιεζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4, παξ. β ηνπ 
Ν. 4784/16.03.2021, πξνο όια ηα ζσκαηεία, ηηο αζηηθέο εηαηξείεο, ηα επηκειεηήξηα, ηνπο 
ζπιιόγνπο θαη ηηο νξγαλώζεηο ή άιινπο θνξείο κε θαηαζηαηηθό ζθνπό ζπλαθή κε ηα 
δηαιακβαλόκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ αλσηέξσ Νόκνπ, θαζώο θαη ηνπο θνξείο κε 
θαηαζηαηηθό ζθνπό ηελ πξνώζεζε ζεκάησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, νη νπνίνη επηζπκνύλ ηε 
ζπκκεηνρή ζην Γίθηπν Φνξέσλ, λα ην γλσξίζνπλ ζηνλ Γήκν Μπηηιήλεο κε απόθαζε ηνπο 
ζηελ νπνία λα νξίδεηαη έλαο εθπξόζσπνο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ, κε ηα αληίζηνηρα 
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ππάιιειν ηεο 
Γηεύζπλζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, θ. Φξήζην Καιαθάηε, (ηειέθσλν 

2251350612, email: kalafatis17@gmail.com), ε λα ελεκεξσζείηε  από ηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ ΣΒΑΚ Γήκνπ Μπηηιήλεο ζηνλ αθόινπζν ζύλδεζκν http://mytilene.sbak.gr.  

 

mailto:kalafatis17@gmail.com
http://mytilene.sbak.gr/

