Προς: τον Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ΘΕΜΑ: Αίτημα ενημέρωσης σχετικά με την υπηρεσία με τίτλο «παροχή
εξειδικευμένων

συμβουλευτικών

και

υποστηρικτικών

υπηρεσιών

αναπτυξιακού χαρακτήρα για την υποβοήθηση των υπηρεσιών του
Δήμου στην εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
(ΣΒΑΚ)»
Με την από 31.10.2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου 23827 σύμβαση
μεταξύ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και ιδιώτη μηχανικού
συμφωνήθηκε η από μέρους του αναδόχου μηχανικού παροχή της εν
θέματι υπηρεσίας.
Ωστόσο, αν και έχουν παρέλθει περισσότερα από δυόμιση έτη από την
υπογραφή της σύμβασης και παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει η
συμβατική διάρκεια, μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί κάποιο
παραδοτέο, πέραν του πρώτου.
Θεωρούμε ότι το ΣΒΑΚ είναι ένα εργαλείο τεράστιας σημασίας στα χέρια
του Δήμου, για την βελτίωση της προσβασιμότητας και ποιότητας ζωής
στην πόλη μας, η οποία υποβαθμίζεται χρόνο με το χρόνο όλο και
περισσότερο και μας ανησυχεί ιδιαίτερα η μέχρι σήμερα στασιμότητα
που παρατηρείται (όπως βέβαια και σε πλείστες άλλες μελέτες). Θέλουμε
να πιστεύουμε ότι και για εσάς έχει την ίδια σημασία και αποτελεί
στρατηγική προτεραιότητα για το μέλλον της πόλης και όλου του
Δήμου.
Αιτούμαστε να μας ενημερώσετε άμεσα για τα παρακάτω:
-

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανωτέρω σύμβαση.

-

Για ποιο λόγο δεν έχουν μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί τα παραδοτέα

της σύμβασης.
-

Πότε πρόκειται να ολοκληρωθεί;

-

Γιατί η Μ.Π.Ε. με τίτλο «Έργα Ανάπτυξης λιμένα Νάξου του Δήμου

Νάξου

&

Μικρών

Κυκλάδων»,

η

οποία

βρίσκεται

σε

δημόσια

διαβούλευση, δεν αναφέρεται καθόλου στο υπό ανάπτυξη ΣΒΑΚ, αν και
δεδομένου ότι ρυθμίζει κυκλοφοριακά-συγκοινωνιακά ζητήματα, θα
έπρεπε οι δύο υπηρεσίες να αλληλεπιδρούν.
-

Έχει ζητηθεί η άποψη του αναδόχου της υπηρεσίας ανάπτυξης

ΣΒΑΚ για το κατά πόσον οι προτεινόμενες χρήσεις και κυκλοφοριακές και
συγκοινωνιακές ρυθμίσεις συνάδουν με τον σκοπό του ΣΒΑΚ ή
συγκρούονται με αυτό;
Ζητούμε να μας απαντήσετε άμεσα δεδομένου ότι χρειαζόμαστε τις
ανωτέρω πληροφορίες εν όψει της δημόσιας διαβούλευσης για την
Μ.Π.Ε. με τίτλο «Έργα Ανάπτυξης λιμένα Νάξου του Δήμου Νάξου &
Μικρών Κυκλάδων», η οποία θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα.
Νάξος, 19.05.2020
Για την Ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξη Δύναμη Δημιουργίας
Βασίλης Βρούτσης

