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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο πανελλήνιο συνέδριο με θέμα « Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στις
Ελληνικές Πόλεις» που διοργάνωσαν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κλεισθένης με πρόεδρο τον Δρ. Μιχάλη Χρηστάκη και τον
Δήμο Λαρισαίων, συμμετείχε ο Δήμος Ρεθύμνης.
Στις διήμερες εργασίες του Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα
την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, ο Δήμος Ρεθύμνης
εκπροσωπήθηκε από το στέλεχος του Γραφείου Προγραμματισμού Παρακολούθησης
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δ.Ρ / Τοπογράφο Μηχανικό ΕΜΠ κα Ναταλία
Κυριακοπούλου, η οποία παρουσίασε
του

Δήμου

Ρεθύμνης

στον

τομέα

το σχεδιασμό, την υλοποίηση και το όραμα
της

βιώσιμης

ανάπτυξης

και

βιώσιμης

κινητικότητας.
Μάλιστα, ο Δήμος Ρεθύμνης προσκλήθηκε να παρουσιάσει το έργο του στο
συγκεκριμένο τομέα ως

πρωτοπόρος Δήμος δεδομένου ότι την περίοδο που

διανύουμε σχεδόν όλοι οι δήμοι της χώρας εκπονούν το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας μέσω χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου ενώ ο Δήμος Ρεθύμνης
έχει ξεκινήσει, για το μεν τομέα των μεταφορών, την εφαρμογή καταρτισμένου
στρατηγικού σχεδιασμού από το 2009, για το δε ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης &
Κινητικότητας), από το 2016 όταν εντάχθηκε στο εταιρικό σχήμα του ευρωπαϊκού
προγράμματος Civitas Destinations, ως μοναδική ελληνική πόλη σε συνεργασία με το
Πολυτεχνείο Κρήτης.
Σημειώνεται ότι το ΣΒΑΚ θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2019 σε συνεργασία
με την Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ενώ
το Civitas Destinations ολοκληρώνεται τον Αύγουστο 2020.
Στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου του Δήμου Ρεθύμνης από το 2007 έως
σήμερα στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και βιώσιμης κινητικότητας,

η κα

Κυριακοπούλου αναφέρθηκε στο σύνολο των αναπλάσεων καθώς και των τεχνικών,
λειτουργικών και αισθητικών παρεμβάσεων που έχουν ολοκληρωθεί, για τις οποίες
οι σύνεδροι απέκτησαν επαρκή εικόνα από την προβολή σχετικού φωτογραφικού
υλικού από ολοκληρωμένες αναπλάσεις όπως η πλατεία Μικρασιατών, η πλατεία
Αγνώστου Στρατιώτη, το παραλιακό μέτωπο, η πλατεία Μητροπόλεως, το δίκτυο
ποδηλατοδρόμων και το δίκτυο οδεύσεων τυφλών κ.α.
Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι
προγράμματος

δράσεις που έχουν υλοποιηθεί μέσω του

Civitas Destinations καθώς και οι ολοκληρωμένες δράσεις όπως είναι

η εκπόνηση σχεδίων κινητικότητας για 11 σχολικά συγκροτήματα και το
Πανεπιστήμιο Κρήτης, η εγκατάσταση των τριών διπλών φορτιστών ηλεκτρικών
οχημάτων, το σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων και οι παρεμβάσεις για την
προσβασιμότητα των ΑμεΑ στις παραλίες.
Οι πολυάριθμοι συμμετέχοντες στις εργασίες του Συνεδρίου, ενημερώθηκαν,
τέλος, για τον άμεσο προγραμματισμό του Δήμου Ρεθύμνης, ο οποίος αναμένεται να
υλοποιηθεί εντός του 2019 και

επικεντρώνεται στην εγκατάσταση 11 θερμικών

αισθητήρων για την συλλογή και επεξεργασία κυκλοφοριακών δεδομένων, στην
εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμων Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών και στην η
εγκατάσταση του έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.
Η παρουσία και συμμετοχή του Δήμου τόσο στο εν λόγω Συνέδριο όσο και σε άλλα
που προσκαλείται, εντάσσεται στην πρόθεση εξωστρέφειας του, επικοινωνίας του
παραγομένου έργου, διεύρυνσης του δικτύου συνεργασιών που έχει αναπτύξει με
άλλες πόλεις της Ελλάδας καθώς και ανταλλαγής ωφέλιμης τεχνογνωσίας και καλών
πρακτικών.

Από το Δήμο

