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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δελτίο Τύπου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε πολίτες και φορείς για συμμετοχή στη 2η

Συνάντηση με θέμα το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Ιλίου

Στη 2η διαβούλευση με θέμα την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

προχωρά ο Δήμος Ιλίου. Πρόκειται για ένα στρατηγικό σχέδιο με ορίζοντα δεκαετίας και σκοπό την

επιλογή παρεμβάσεων και έργων στον αστικό ιστό του Δήμου, που θα εξασφαλίσουν βιώσιμους

τρόπους μετακίνησης.

Οι εργασίες της 2ης διαβούλευσης θα διεξαχθούν μέσω θεματικών τηλεδιασκέψεων, λόγω των

μέτρων προστασίας από τον COVID-19, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να

ενημερωθούν για την υφιστάμενη κατάσταση κινητικότητας στον Δήμο, καθώς και για τους τρόπους

εμπλοκής φορέων και πολιτών στον σχεδιασμό.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται πολίτες, επαγγελματίες, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων και

εκπρόσωποι ενώσεων και συλλόγων πολιτών που δραστηριοποιούνται στο Ίλιον, να συμμετέχουν

στην τηλεδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29.06.2020 και ώρα 16:00-18:00. Οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν σχετικό αίτημα στα email eleni.triantafyllopou@lever.gr,

imitrogianni@ilion.gr, προκειμένου να τους δοθούν σχετικός ηλεκτρονικός σύνδεσμος και αναλυτικές

οδηγίες.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος:

«Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας έχει στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των
πολιτών, μέσα από περιβαλλοντικές, λειτουργικές και κοινωνικές παρεμβάσεις. Είναι μια προσπάθεια,
ώστε η πόλη μας να αποκτήσει μια ουσιαστική στροφή προς καθαρότερους και πιο βιώσιμους
τρόπους μετακίνησης, την οποία, μέσα από τις δράσεις μας, έχουμε θέσει σε εφαρμογή εδώ και πολλά
χρόνια, αναδεικνύοντας το περιβάλλον σε ανάγκη υψηλής προτεραιότητας. Στόχος είναι να
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επανέλθουμε σε μια πόλη που θα τη χαιρόμαστε με όλες μας τις αισθήσεις και, σε αυτό τον στόχο,
χρειαζόμαστε τους πολίτες ως ουσιαστικούς συμμάχους μας».
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