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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
  ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                                    Μύκονος, 20-11-2020                                                                                                                                                                                                        

            
 
ΔΗΜΟ   ΜΤΚΟΝΟΤ  
                                       
 
Θέμα: ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΗ 2Η 
ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΒΑΚ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 
 

Μεηά ηελ 1ε δηαβνύιεπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ινύιην κεηαμύ 

Γήκνπ Μπθόλνπ θαη θνξέσλ ζην πιαίζην ηεο εθπόλεζεο ηνπ ρεδίνπ 

Βηώζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο (ΒΑΚ), ν Γήκαξρνο Μπθόλνπ θ. Κνπθάο 

προζκαλεί ηοσς καηοίκοσς ηοσ νηζιού μας να ζσμμεηέτοσν, μέζφ 

ηηλεδιάζκευης, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. ΓΙΓΑΓ/Φ.69/133/νηθ.20764/07-11-

2020 (ΑΓΑ: Φ48Γ46ΜΣΛ6-ΛΡ) εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ 

«Μέηξα θαη ξπζκίζεηο ζην πιαίζην ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο 

ηνπ θνξσλντνύ», ζηη 2η διαβούλεσζη πνπ νξγαλώλεη ν Γήκνο Μπθόλνπ με 

ηη ζσμμεηοτή θορέφν και πολιηών. 

Βαζηθό αληηθείκελν ηεο δεύηεξεο δηαβνύιεπζεο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, όπσο 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε απηνςία θαη κεηξήζεηο πεδίνπ, κειέηε θεηκέλσλ 

πνιηηηθήο θαη πθηζηάκελσλ κειεηώλ ηνπ Γήκνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ.  

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνύλ ην όξακα, νη ζηξαηεγηθνί ζηόρνη θαη 

πξνηεξαηόηεηεο.  

Δπηπξόζζεηα, νη ζπκκεηέρνληεο ζα θιεζνύλ λα επηθπξώζνπλ ην όξακα, 

λα νξηζηηθνπνηήζνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο/πξνηεξαηόηεηεο θαη λα 

ζπδεηήζνπλ ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα γηα ηελ θηλεηηθόηεηα πξνηείλνληαο 

αιιαγέο ή πξνζζήθεο. 

Η δηαβνύιεπζε ζα δηεμαρζεί ηην Σεηάρηη 25 Νοεμβρίοσ θαη ώξα 13.30 

μ.μ. μέζφ ηης πλαηθόρμας ηοσ zoom.  
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζείηε ν αληίζηνηρνο 

ζύλδεζκνο ζα ζαο θνηλνπνηεζεί μεηά ηελ επηβεβαίσζε ηεο ζπκκεηνρήο ζαο. 

 

Για ηην ηλεκηρονική ζσμμεηοτή ζας, μπορείηε να αποζηείλεηε 

email με ηο όνομα ζας μέτρι ηην Σεηάρηη 25.11.2020 ώρα 11.30 π.μ. ζηο 

sioannidi@diadikasia.gr 

 

Για πληροθορίες ζτεηικά με ηη ζύνδεζη μπορείηε να 

επικοινφνείηε ζηο παρακάηφ ηηλέθφνο, ηις ώρες 10:00 – 17:00 

Diadikasia Business Consulting, ηηλ: 2106729040. 

Τπεύθσνη: Ιφαννίδη ηασρούλα. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 
 

13.15 - 13.30 κ.κ. Γνθηκαζηηθή είζνδνο ζπκκεηερόλησλ 
13.30 - 13.45 κ.κ. Υαηξεηηζκόο Γεκάξρνπ 
13.45-14.15 κ.κ .Έλαξμε δηαβνύιεπζεο θαη πξνγξακκαηηζκόο επόκελσλ 
ελεξγεηώλ 
 
Δηζεγεηήο: Γεώξγηνο Κνπκπαξάθεο, Manager, Diadikasia Business 
Consulting, Τπ. Γηδάθηνξαο ΔΜΠ, Μέινο/πλεξγάηεο Μνλάδαο Βηώζηκεο 
Κηλεηηθόηεηαο ΔΜΠ, Αλάδνρνο ΒΑΚ 
 
14.15 – 14.45 κ.κ. Πξνηεξαηόηεηεο ΒΑΚ Γήκνπ Μπθόλνπ 
Δηζεγεηήο: Θάλνο Βιαζηόο Καζεγεηήο ΔΜΠ – Μνλάδα Βηώζηκεο 
Κηλεηηθόηεηαο ΔΜΠ 
 
14.45 – 15.15 κ.κ. Αλαγλώξηζε πξνβιεκάησλ ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ Γήκνπ 
Δηζεγεηήο: Υξήζηνο Καξνιεκέαο, Αγξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθόο ΔΜΠ, MSc 
Γεσπιεξνθνξηθήο, Αλάδνρνο ΒΑΚ 
 
15.15 – 15.45 κ.κ. Πξνηάζεηο γηα ην ΒΑΚ Γήκνπ Μπθόλνπ – Δπηινγή ήπηνπ 
ή ξηδνζπαζηηθνύ ζελαξίνπ αλάπηπμεο 
 

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΣΗΝ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ: 

 

H 2ε Γηαβνύιεπζε γηα ην ΒΑΚ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ ζα γίλεη κέζσ 
ηειεδηάζθεςεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο  ΚΤΑ Αξηζκ. Γ1α/Γ.Π.νηθ.: 71342 
(ΦΔΚ 4899/Β΄/06-11-2020) θαη κε ηηο νδεγίεο ηεο ππ’ αξηζ. 
ΓΙΓΑΓ/Φ.69/133/νηθ.20764/07-11-2020 (ΑΓΑ: Φ48Γ46ΜΣΛ6-ΛΡ) εγθπθιίνπ 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ.  
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Η δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεη είηε κέζσ ππνινγηζηή πνπ έρεη θάκεξα ή 
κέζσ ηειεθώλνπ smartphone. 

Για να ζσνδεθείηε πρέπει πρώηα να καηεβάζεηε και να 
εγκαηαζηήζεηε ηην εθαρμογή zoom. 

ηε ζπλέρεηα ζα ζπλδεζείηε κέζσ ηνπ link πνπ ζα ζαο έρεη δνζεί από 
ηελ εηαηξεία θαηόπηλ απνζηνιήο ηνπ νλνκαηεπώλπκνπ ζαο κε ζρεηηθό email 
ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε sioannidi@diadikasia.gr 

Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζύλδεζε κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε 
ηηο ώξεο 10:00 –17:00 Diadikasia Business Consulting, ηει: 2106729040. 
Τπεύζπλε: Ισαλλίδε ηαπξνύια. 
 

 

                                                                                       ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
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