European Mobility Week 2017
16-22 Σεπηεμβπίος 2017

Ο Δήμορ Αγίος Νικολάος,
ζε ζπλεξγαζία κε ην
Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο,

ζαο θαινύλ λα ιάβεηε κέξνο ζηηο εθδειώζεηο θαη δξάζεηο
πνπ ζα πινπνηεζνύλ ζην πιαίζην ηεο θακπάληαο

Εςπωπαϊκή Εβδομάδα Κινηηικόηηηαρ (ΕΕΚ) 2017
κε ζέκα

«Καθαπή, ζςνεπγαηική και έξςπνη κινηηικόηηηα»

Σθνπόο ηνπ όινπ εγρεηξήκαηνο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε όιωλ καο ζηε ρξήζε
ελαιιαθηηθώλ, θαζαξόηεξωλ θαη βηώζηκωλ ηξόπωλ κεηαθίλεζεο ζηελ πόιε καο,
όπωο ην πνδήιαην, ην βάδηζκα, ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, θαζώο θαη ν
ζπλδπαζκόο απηώλ ζε θάζε δηαδξνκή. Κάλνληαο έμππλεο επηινγέο ζηα είδε ηωλ
κέζωλ κεηαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε θαη πξνωζώληαο ηε ζπλεξγαηηθή
θηλεηηθόηεηα, εμνηθνλνκνύκε ρξήκαηα θαη ελέξγεηα, βειηηώλνπκε ηελ πγεία καο,
ελώ δεκηνπξγνύκε πην πνηνηηθή “αηκόζθαηξα” ζηελ πόιε, κε ιηγόηεξε αηκνζθαηξηθή
θαη αθνπζηηθή ξύπαλζε.
Η επηηπρία ηωλ εθδειώζεωλ, ηωλ δξάζεωλ θαη ηωλ κέηξωλ βαζίδεηαη ζηελ ελεξγό
ζπκκεηνρή όιωλ καο. Λεηηνπξγώληαο ζπιινγηθά κπνξνύκε λα αθππλίζνπκε ηνπο

ζπκπνιίηεο καο θη έηζη λα δεκηνπξγήζνπκε ζηαδηαθά κηα πόιε πξόηππν, ζηελ νπνία
λα ραηξόκαζηε, λα θηλνύκαζηε θαη λα δνύκε πνηνηηθά!
Αο ζπκκεηέρνπκε όινη!
Όινη καδί κπνξνύκε λα θάλνπκε ηελ πόιε καο θαιύηεξε!
Επηιέγνπκε ελαιιαθηηθνύο, βηώζηκνπο ηξόπνπο κεηαθίλεζεο ζηελ πόιε!
ΠΕΡΠΑΤΩ, ΠΟΔΗΛΑΤΩ, ΦΑΙΡΟΜΑΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ.
Παξαθάηω ζαο παξνπζηάδνπκε ηα κόληκα κέηξα ηνπ Δήκνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαζώο
θαη ην πξόγξακκα ηωλ εθδειώζεωλ θαη ηωλ δξάζεωλ πνπ ζα πινπνηεζνύλ ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ ΠΑΟΔΑΝ:

ΜΟΝΙΜΑ ΜΕΣΡΑ



19/09/2017 ώνα 10.00 π.μ. ΓΓΦΤΡΑ
Πιενμθμνηώκ Δήμμο, παιηό Λημεκανπείμ)

ΛΙΜΝΗ

(Γναθείμ

Γγθαηάζηαζε κέςκ ζέζεςκ ζηάζμεοζεξ θαη δηάζεζεξ γηα ηα δεμμηηθά
πμδήιαηα ζε ζοκενγαζία με ηε ΔΑΓΑΝ. με ζθμπό ηεκ θαιύηενε
πνμώζεζή ημοξ


οκηήνεζε δηαβάζεςκ πεδώκ ζημ θέκηνμ ηεξ πόιεξ.



ύκηαλε ηεξ μειέηεξ με ηίηιμ “Μειέηε θαηαζθεοήξ πνόηοπεξ
πηιμηηθήξ δηαδνμμήξ γηα ΑμεΑ - Απμθαηάζηαζε οθηζηάμεκεξ
θαηάζηαζεξ”



Έκηαλε ζημ Σεπκηθό Πνόγναμμα Ένγςκ θαη Μειεηώκ Δήμμο Αγίμο
Νηθμιάμο 2018 ημο ένγμο: “Καηαζθεοή πνόηοπεξ πηιμηηθήξ δηαδνμμήξ
γηα ΑμεΑ- Απμθαηάζηαζε οθηζηάμεκεξ θαηάζηαζεξ”.



Γπηθαηνμπμίεζε ηεξ θοθιμθμνηαθήξ μειέηεξ ημο Αγίμο Νηθμιάμο με
μμκμδνμμήζεηξ, ακάδεηλε δεμόζηςκ πώνςκ θαη θοηεύζεηξ ώζηε κα
δμζεί πνμηεναηόηεηα ζημοξ πεδμύξ



Ακάπιαζε ηεξ πενημπήξ ημο ηαονμύ, πμο πενηιαμβάκεη πεδμδνόμηα
με πνμδηαγναθέξ γηα ΑμεΑ, πμδειαηόδνμμμοξ με ελμπιηζμό, πιαηείεξ
θαη Κ.Υ. με πμιύ πνάζηκμ



Μεηαθμνά ηςκ Δεμμηηθώκ Τπενεζηώκ εθηόξ ημο θέκηνμο ηεξ πόιεξ,
ώζηε κα απειεοζενςζμύκ ζέζεηξ ζηάζμεοζεξ θαη κα απμζομθμνεζεί

ημ θέκηνμ. Πανάιιειε πνμώζεζε ημο αζηηθμύ ιεςθμνείμο με αύλεζε
ηεξ ζοπκόηεηαξ ηςκ δνμμμιμγίςκ θαη εηζαγςγή κέςκ δηαδνμμώκ με
ζθμπό ημκ πενημνηζμό ηεξ πνήζεξ ημο Ι.Υ. αοημθηκήημο.


Τιμπμίεζε πεδίμο Βηώζημεξ Αζηηθήξ Κηκεηηθόηεηαξ (ΒΑΚ) με
πνεμαημδόηεζε ημο Πνάζηκμο Σαμείμο



Ακάνηεζε ζηεκ ηζημζειίδα ημο Δήμμο α) πάνηε ηεξ πόιεξ με ημοξ
πώνμοξ ζηάζμεοζεξ β) πιενμθμνίεξ γηα ηε δηάζεζε ηςκ δεμμηηθώκ
πμδειάηςκ



ΔΡΑΕΙ ΜΕ ΚΟΠΟ ΣΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ
ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΟΙΝΟΤ



Γκζςμάηςζε
ημο
ιμγόηοπμο
ηεξ
Γονςπασθήξ
Γβδμμάδαξ
Κηκεηηθόηεηαξ ζηα επηζημιόπανηα ηεξ επίζεμεξ αιιειμγναθίαξ ημο
Γναθείμο Δεμάνπμο.



Παναγςγή έκηοπμο δηαθεμηζηηθμύ οιηθμύ με ηα γναθηζηηθά ηεξ θεηηκήξ
θαμπάκηαξ θηκεηηθόηεηαξ



Δηαζπμνά ηεξ πιενμθμνίαξ μέζα από δειηία ηύπμο, ηεκ ηζημζειίδα ημο
Δήμμο θαη άιιςκ ημπηθώκ ζοιιόγςκ θαη Μέζςκ Μαδηθήξ Γκεμένςζεξ



Μεηάδμζε ζπεηηθώκ μεκομάηςκ από ηηξ δεμoηηθέξ ειεθηνμκηθέξ
μζόκεξ



Δνάζεηξ θοθιμθμνηαθήξ αγςγήξ γηα ηεκ ηνίηε ηάλε ηςκ δεμμηηθώκ
ζπμιείςκ ημο Δήμμο ζημ πάνθμ θοθιμθμνηαθήξ αγςγήξ ζε ζοκενγαζία
με ηεκ Σνμπαία Αγίμο Νηθμιάμο



Σμ Γνγαζηήνημ Πενηβαιιμκηηθώκ Υεμηθώκ Δηενγαζηώκ (ΓΠΓΥΗΔΙ)
ημο Σμήμαημξ Υεμείαξ ημο Παμεπιζηήμιοσ Κρήηης ζα δηεκενγήζεη
Δεηγμαημιερία θαη ζα πνμβεί ζε μεηνήζεηξ αημμζθαηνηθώκ νύπςκ,
πνμθεημέκμο κα εθηημήζεη ηεκ πμηόηεηα ημο αημμζθαηνηθμύ αένα ζηεκ
πόιε θαη ηεκ επηβάνοκζή ηεξ από ηεκ θίκεζε ηςκ μπεμάηςκ.



Η ΔΑΓΑΝ, πμο δηαπεηνίδεηαη ηα δεμμηηθά πμδήιαηα, ζα πανέπεη
πμδήιαηα γηα ηηξ πμδειαημβόιηεξ, πνμςζώκηαξ ηε δςνεάκ πνήζε
ημοξ από ημοξ δεμόηεξ θαη επηζθέπηεξ



17/09/2017 ώνα 11.00 π.μ. ΓΠΑΛ ΝΓΑΠΟΛΗ
Δημνγάκςζε πμδειαηηθήξ δναζηενηόηεηαξ, από ημκ Ποδηλαηικό Όμιλο
Νεάπολης

“Δρήρος”,

ζημ

πώνμ

ημο

Γπαγγειμαηηθμύ

Λοθείμο

Νεάπμιεξ (ΓΠΑΛ), με ζέμα: “Ποδηλαηικές δραζηηριόηηηες και
ποδηλαηικός αγώμας”. Σα παηδηά, μη γμκείξ θαη γεκηθόηενα, μη
ζομμεηέπμκηεξ, ζα μπμνέζμοκ κα θάκμοκ πμδήιαημ ζε έκακ εηδηθά
δηαμμνθςμέκμ πώνμ ζημ ΓΠΑΛ θαη γύνς από αοηό, με έμπεηνμοξ
ζοκμδμύξ, απμιαμβάκμκηαξ ηεκ πακέμμνθε θύζε θαη ηα όμμνθα
μμκμπάηηα, ηα μπμία έπεη επημειεζεί, με ηδηαίηενε θνμκηίδα, μ
ζύιιμγμξ. Απαναίηεημξ ελμπιηζμόξ: θνάκμξ


17/09/2017 ώνα 11.00 π.μ. ΘΓΑΣΡΑΚΙ ΛΙΜΝΗ
Δημνγάκςζε πμδειαηηθήξ δναζηενηόηεηαξ από ημκ Ποδηλαηικό Όμιλο
Αγίοσ Νικολάοσ με ζέμα: ¨Οικογεμειακή Ποδηλαηοβόληα”. Παηδηά θαη
γμκείξ ζα απμιαύζμοκ μία βόιηα με ηα πμδήιαηά ημοξ, εθθηκώκηαξ από
ηεκ Πιαηεία ηεξ πόιεξ μαξ θαη αθμιμοζώκηαξ μηα δηαδνμμή, πμο έπεη
επημειεζεί μ Ποδηλαηικός Όμιλος. Απαναίηεημξ ελμπιηζμόξ: θνάκμξ



20/09/2017 ώνα 7.00 μ.μ. ΓΠΙΜΓΛΗΣΗΡΙΟ ΛΑΙΘΙΟΤ
Πναγμαημπμίεζε εθδήιςζεξ ζημ Γπημειεηήνημ
Κμοκδμύνμο 17), με ημ παναθάης πνόγναμμα:

Λαζηζίμο

(Ι.

α) Μανία Δεμέηδμο (Πνμσζηαμέκε Σμήμαημξ Καζανηόηεηαξ
Ακαθύθιςζεξ θαη ημπηθή ζοκημκίζηνηα βηώζημεξ θηκεηηθόηεηαξ ημο
Δήμμο Αγίμο Νηθμιάμο): Γκεμένςζε γηα ηεκ Γονςπασθή Γβδμμάδα
Κηκεηηθόηεηαξ θαη ηηξ δνάζεηξ ημο Δήμμο Αγίμο Νηθμιάμο
β) Ίνηξ Πενμοιημύ - ενγάθε (Ανπηηέθηςκ Μεπακηθόξ θαη Γηδηθόξ
οκενγάηεξ ημο Δήμμο): Πανμοζίαζε ηεξ μειέηεξ με ηίηιμ “Μειέηε
θαηαζθεοήξ πνόηοπεξ πηιμηηθήξ δηαδνμμήξ γηα ΑμεΑ - Απμθαηάζηαζε
οθηζηάμεκεξ θαηάζηαζεξ”, ε μπμία έπεη ζομπενηιεθζεί πνμξ οιμπμίεζε
ζημ Σεπκηθό Πνόγναμμα Ένγςκ θαη Μειεηώκ ημο Δήμμο Αγίμο
Νηθμιάμο 2018
γ) Μανία Πναηζηκάθε (Πνμσζηαμέκε Δ/κζεξ Μειεηώκ Δήμμο Αγίμο
Νηθμιάμο): Γκεμένςζε γηα ημ πέδημ Βηώζημεξ Αζηηθήξ Κηκεηηθόηεηαξ
Δήμμο Αγίμο Νηθμιάμο

δ) Νηθόιαμξ Μμοδαηζάθεξ (Πνόεδνμξ ημο Δ.. ΟΚΤΔΑΝ, ηαηνόξ
πεηνμονγόξ): Ομηιία με ζέμα “Σα μθέιε ηεξ άζθεζεξ ζηεκ θαζεμενηκή
δςή”
20/09/2017 ώνα 8.30 μ.μ. ΘΓΑΣΡΑΚΙ ΛΙΜΝΗ
Δημνγάκςζε πμδειαηηθήξ δναζηενηόηεηαξ από ημκ Πμδειαηηθό Όμηιμ
Αγίμο Νηθμιάμο με ζέμα: ¨Νοπηενηκή Πμδειαημβόιηα γηα μεγάιμοξ”.
Απαναίηεημξ ελμπιηζμόξ: θνάκμξ, θώηα πμδειάημο
22/09/2017 θαη ώνα 10.15 π.μ.
ομμεημπή ηεξ έθηεξ ηάλεξ ηςκ Δεμμηηθώκ πμιείςκ ηεξ πόιεξ ημο
Αγίμο Νηθμιάμο ζε δνάζε ζημ θέκηνμ ηεξ πόιεξ: “Πενπαηώ θαη
γκςνίδς ηεκ πόιε μμο”. Πενίπαημξ ζημ θέκηνμ ηεξ πόιεξ με
εκδηάμεζμοξ ζηαζμμύξ, όπμο ζα γίκεηαη εκεμένςζε γηα ηεκ ηζημνία
ημοξ πανάιιεια με εθπιήλεηξ θαη δνώμεκα. Σειηθόξ ζηαζμόξ ημ
ζεαηνάθη ηεξ Λίμκεξ, όπμο ζα γίκμοκ θαηαζθεοαζηηθέξ δναζηενηόηεηεξ
ζπεηηθέξ με ημ ζέμα ηεξ θηκεηηθόηεηαξ.


22/09/2017 θαη ώνα 5.30 μ.μ ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ
Δημνγάκςζε πενηπάημο γηα μηθνμύξ θαη μεγάιμοξ, με ζέμα “Περπαηώ
και γκςνίδς ηημ πόλη μοσ”. Οη ζομμεηέπμκηεξ, εθθηκώκηαξ από ηεκ
Μανίκα Αγίμο Νηθμιάμο, με μδεγό ημκ Λ. Κιώκηδα πνόθεηηαη κα
αθμιμοζήζμοκ μηα εκδηαθένμοζα δηαδνμμή μέζα ζηεκ πόιε, θαηά ηε
δηάνθεηα ηεξ μπμίαξ ζα γκςνίζμοκ ηζημνηθά θαη πμιηηηζηηθά αλημζέαηα
ηεξ πόιεξ μαξ, μενηθά από ηα μπμία είκαη άγκςζηα ζημοξ πμιιμύξ.

22/09/2017 ΗΜΕΡΑ ΥΩΡΙ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ


Απαγόνεοζε θοθιμθμνίαξ ζημ θέκηνμ ηεξ πόιεξ γηα ηα αοημθίκεηα από
10.00 π.μ. έςξ 8.00 μ.μ. με ζθμπό ηεκ απόδμζή ημο ζημοξ πεδμύξ,
ζημοξ πμδειάηεξ θαη ζηα Μέζα Μαδηθήξ Μεηαθμνάξ.



Πανμπή από ημ ΚΣΓΛ ειεύζενεξ πνήζεξ ημο αζηηθμύ ιεςθμνείμο



Γιεύζενε ζηάζμεοζε ηςκ αοημθηκήηςκ ζημ Δεμμηηθό Πάνθηκγθ ηεξ
Μανίκαξ Αγίμο Νηθμιάμο



Γθπηώζεηξ θαη πνμζθμνέξ από ηα θαηαζηήμαηα ηεξ πόιεξ (Γμπμνηθόξ
ύιιμγμξ Αγίμο Νηθμιάμο)

