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Αριθ. Πρωτ:

οµάδας

εργασίας

µε

7866/
/867

αρµοδιότητες

που

αφορούν

στην

προετοιµασία, τον σχεδιασµό και στην υλοποίηση του Σχεδίου
εδίου Βιώσιµης Αστικής
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στον ∆ήµο Ιωαννιτών»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
87/τ.Α./07
«Νέα
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α./07-06-2010)
Αρχιτεκτονική

της

Αυτοδιοίκησης

και

της

Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης

–

Πρόγραµµα

Καλλικράτης»
2.- Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/08-06-2006)
114/τ.Α΄/08
2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων».
3.- Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α./9-3-1999)
45/τ.Α./9
1999) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»
4. Το Ν. 3681/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-7-10)
112/τ.Α΄/13
10) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο – Πρόγραµµα ∆ιαύγεια – και άλλες διατάξεις»
5. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας ο οποίος δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
2138/239-2011.
6. Την ανάγκη
προετοιµασία,

συγκρότηση οµάδας εργασίας µε αρµοδιότητες που αφορούν στην
συγκρότησης

τον

σχεδιασµό

και

στην

υλοποίηση

του

Σχεδίου
εδίου

Βιώσιµης

Αστικής

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στον ∆ήµο Ιωαννιτών.
Ιωαννιτών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.

Συγκροτούµε οµάδα εργασίας µε αρµοδιότητες που αφορούν στην προετοιµασία,

τον σχεδιασµό και στην υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στον
∆ήµο Ιωαννιτών, αποτελούµενη από τους:
Σταµάτα

Κουµπούρη
Κουµπούρη,

ειδικότητας

ΠΕ

Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων
Αρχιτεκτόνων

Μηχανικών–

Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολεοδοµίας,
Πολεοδοµίας ∆ήµου
Ιωαννιτών.
Χαρίκλεια Αντώνη-Βλάχου
Βλάχου, ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών –
υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολεοδοµίας,, ∆ήµου Ιωαννιτών.
Ιωαννιτών
Κυριακή Μακρή, ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών-Πολιτικών
Πολιτικών Μηχανικών -Υπάλληλο
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
Υπηρεσιών ∆ήµου Ιωαννιτών.
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Ειρήνη Χρύση, ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών-Πολιτικών Μηχανικών

-Υπάλληλο

∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ∆ήµου Ιωαννιτών.
Βασίλειο Φλούδα, ειδικότητας ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού -Υπάλληλο ∆ιεύθυνσης
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής - ∆ήµου Ιωαννιτών.
Βασίλειο Τσούρη, ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών-Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Υπάλληλο ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - ∆ήµου Ιωαννιτών.
Αθανάσιο Χαχούλη, ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών-Πολιτικών Μηχανικών -Υπάλληλο
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - ∆ήµου Ιωαννιτών.
2.

Τη γραµµατειακή υποστήριξη της Οµάδας Εργασίας θα ασκήσει o υπάλληλος του
∆ήµου Ιωαννιτών Παναγιώτης Κονταξής Κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού µε βαθµό Γ’

3.

Αρµοδιότητες της παραπάνω οµάδας εργασίας ΣΒΑΚ είναι:
Κατά το Στάδιο της προετοιµασίας, ήτοι πριν την ανάπτυξη του ΣΒΑΚ και ακολούθως

στη Φάση Εκπόνησης του σχεδίου, η Οµάδα Εργασίας έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
Στάδιο Προετοιµασίας
Την επιδίωξη της συνεργασίας του ΟΤΑ µε το ∆ίκτυο Φορέων µε στόχο την υπογραφή
του Συµφώνου Συµµετοχής µε κατά το δυνατόν περισσότερους εµπλεκόµενους φορείς
και

ιδίως

δε

µε

τους

Φορείς

Παροχής

Συγκοινωνιακού

Έργου,

τις

Ενώσεις

Πεζών/ΑΜΕΑ/Ποδηλατιστών, Εµπορικά Επιµελητήρια, κ.λπ.
Τη συλλογή και αξιολόγηση των διαθέσιµων στοιχείων και γενικότερων πολιτικών
κατευθύνσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που αφορούν
την περιοχή παρέµβασης του ΣΒΑΚ, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην ενότητα
Π2.2..
Τον προσδιορισµό των δυνατοτήτων του ΟΤΑ για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ µε την
κατάρτιση της σχετικής έκθεσης αυτό-αξιολόγησης ανθρώπινου δυναµικού και
οικονοµικών πόρων.
Την κατάρτιση του αρχικού χρονοδιαγράµµατος και προϋπολογισµού για την
εκπόνηση του ΣΒΑΚ, καθώς και την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών χρηµατοδότησής
του βάσει της κείµενης νοµοθεσίας και των εθνικών και ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών
εργαλείων.
Φάση ανάπτυξης ΣΒΑΚ (Στάδια 1 έως 6)
Το συντονισµό µεταξύ των υπηρεσιών του ΟΤΑ, το ∆ίκτυο Φορέων, την Επιτροπή
∆ιαβούλευσης ΣΒΑΚ, και άλλους εµπλεκόµενους Φορείς για την ανάπτυξη του
Σχεδίου.
Την τήρηση των σχετικών πρακτικών από τις συναντήσεις του ∆ικτύου Φορέων.
Την παροχή αναφορών στην ανώτερη διοίκηση του ΟΤΑ.
Την, σε καθηµερινή βάση, υποστήριξη των απαιτούµενων ενεργειών για την ανάπτυξη
του Σχεδίου.
Τον συντονισµό και τις επαφές µε τους όµορους ΟΤΑ αναλόγως των σχεδιαζόµενων
παρεµβάσεων και της τυχόν δικής τους εµπλοκής/συµµετοχής.
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Την εκπόνηση του τελικού εγγράφου ΣΒΑΚ του ΟΤΑ για την καθορισµένη περιοχή
παρέµβασης.
Τη σύνταξη όλων των απαιτούµενων παραδοτέων του Έργου.

Φάση παρακολούθησης ΣΒΑΚ (Στάδιο 7)
Συντονισµός και σύνταξη Σχεδίου ∆ράσης για τη διαχείριση, παρακολούθηση και
αξιολόγηση του ΣΒΑΚ.
Συντονισµός και σύνταξη εκθέσεων προόδου του ΣΒΑΚ.
4.

Συντονιστής της ανωτέρω οµάδας εργασίας ορίζεται η κ. Ελένη Βασιλείου,
Αντιδήµαρχος Πρασίνου, Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας – Κυκλοφοριακών και
συγκοινωνιακών θεµάτων, η οποία έχει

την

εποπτεία

και

ευθύνη

για

την

ολοκλήρωση της εργασίας.

Οι συνεδριάσεις καθώς και η λειτουργία της Οµάδας ΣΒΑΚ θα ορίζεται από τον
Συντονιστή αυτής εντός του ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του ∆ήµου και δεν
προβλέπεται επιπλέον αποζηµίωση των µελών για τη συµµετοχή τους σε αυτήν.

5.

Από τα ανωτέρω δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου

6.

Η παρούσα απόφαση είναι εκτελεστέα µετά την ανάρτησή της στο διαδικτυακό τόπο
του προγράµµατος «∆ιαύγεια», και την κοινοποίησή της στα µέλη.
Ο ∆ήµαρχος

Θωµάς Κ. Μπέγκας

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.

Μέλη οµάδας εργασίας
Ελένη Βασιλείου
Σταµάτα Κουµπούρη
Χαρίκλεια Αντώνη-Βλάχου
Κυριακή Μακρή
Ειρήνη Χρύση
Βασίλειο Φλούδα
Βασίλειο Τσούρη
Αθανάσιο Χαχούλη
Παναγιώτης Κονταξής

ΙΙ.

Αριθµός Αντιτύπων

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
Αριθµός Αντιτύπων

1.

Γενικός Γραµµατέας ∆ήµου

1

2.

Χρον.Αρχείο

1

