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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ   

 
Αναφορικά με την οριστικοποίηση της περιοχής παρέμβασης εξετάσθηκε και 

μελετήθηκε εκτενώς τον τρέχον θεσμικό πλαίσιο για τη βιώσιμη αστική 

ανάπτυξη, το οποίο καταδεικνύει την αναγκαιότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης 

προγράμματος ολιστικού πλαισίου - ολοκληρωμένης ανάπλασης, που θα έχει ως 

στόχο την αναβάθμιση και την αναζωογόνηση του αστικού χώρου μιας 

ιστορικής περιοχής του Δήμου Ηρακλείου.  

Η παρέμβαση που εκ των πραγμάτων αφορά και την ευρύτερη περιοχή του 

Ιστορικού κέντρου του Δήμου Ηρακλείου,  εστιάζει στους τομείς ανά πεδίο 

πολιτικής όπως αυτά έχουν αναδειχθεί :  στα  προγραμματικά κείμενα της Ε.Ε. 

στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου, στο  

Κείμενο Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης 2020 – 2023 και στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2021 – 2027 (Concept Paper). 

Παρακάτω παρατίθεται σχετική σύντομη αποτύπωση.  

 

Χάρτης της Λειψίας  

Ο Χάρτης της Λειψίας  για τις Βιώσιµες Ευρωπαϊκές Πόλεις» στοχεύει να ενισχύσει 

την  καθιέρωση µιας ισορροπηµένης εδαφικής οργάνωσης στοχεύοντας στα 

πολιτισµικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, ως ισχυρές τοπικές δυνάµεις με 

εξαιρετικές δυνατότητες οικονοµικής ανάπτυξης.  

Σε σύγχρονους όρους και σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο χάρτη της Λειψίας 

(2020), ο νέος αστικός σχεδιασμός εστιάζει στη συμμετοχικότητα και τη 

συνδημιουργία και λαμβάνει υπόψη τους διάφορους τύπους αστικών οικισμών 

σεβόμενος το πολιτιστικό και διοικητικό πλαίσιο. Επιπλέον, είναι σημαντικό ότι 

οι δημότες  θα μπορούν να συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση 

των αστικών πολιτικών που τους αφορούν. Η προσέγγιση  Baukultur 

αντιμετωπίζει την πόλη ως σύνολο και τον περιβάλλοντα χώρο ως 
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προτεραιότητα, με στόχευση τη διαφύλαξη της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς 

μέσω διατήρησης των ιστορικών κτιρίων, του χαρακτήρα των δημόσιων χώρων  

και της αστικής και αρχιτεκτονικής τους αξίας. 

 

Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus  (2021) 

Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους είναι o σύγχρονος μετασχηματισμός των 

Πόλεων ο οποίος υλοποιείται με νέους, καινοτόμους και δημιουργικούς τρόπους.   

Πρόκειται για την απαρχή μιας καινοτόμου διαδικασίας συλλογικού σχεδιασμού.  

Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους συνδέει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με 

τους δημόσιους χώρους και καλεί τους δημότες / πολίτες και συν-σχεδιάσουν τον 

αστικό χώρο  να οραματισθούν και να οικοδομήσουν από κοινού ένα μέλλον 

βιώσιμο με βιώσιμες κτιριακές και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, καθώς και 

παρεμβάσεις στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.  

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κρήτης 

Οι δράσεις που στοχεύει να υποστηρίξει χρηματοδοτικά το νέο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης 2020 - 2023, και που σχετίζονται με το παρόν 

έργο αφορούν στην ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και 

περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας στις 

αστικές περιοχές (βιώσιμη αστική ανάπτυξη). 

Αναλυτικότερα αφορούν στον Άξονα 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής και το  

Μέτρο: 1.2. Βιώσιμη - φιλική στο κλίμα  και ισόρροπη χωρική οργάνωση (Πεδίο 

Πολιτικής: Ενεργός Περιβαλλοντική Διαχείριση)  και στοχεύουν σε Δράσεις βιώσιμης 

αστικής ανάπτυξης και κινητικότητας με έμφαση στην ενίσχυση της 

ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, και της 

ασφάλειας στις αστικές περιοχές  και το Στόχο 1.2.3 Ενίσχυση της Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης, Δράση Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις για την Βιώσιμη Αστική 

Ανάπτυξη.  Η σπουδαιότητα του εν λόγω εγχειρήματος αποδεικνύεται και από το 
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δείκτη αποτελέσματος (RC074) ο οποίος εστιάζει στον πληθυσμό που 

καλύπτεται από τις στρατηγικές ολοκληρωμένης αστικής  ανάπτυξης. 

 

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης  Περιφέρειας Κρήτης 2021 – 2027 

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης για την 

τρέχουσα προγραμματική περίοδο, και συγκεκριμένα στον άξονα 

προτεραιότητας 3.17 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και 

παράκτιων περιοχών - στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών, ο οποίος εφάπτεται στο 

στόχο Συνδυασμένη ανάδειξη φυσικής- πολιτιστικής κληρονομιάς – τοπική 

ανάπτυξη (του Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΠ 2020 -2023 της Περιφέρειας Κρήτης), 

οδηγεί σε ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων όπως Ολοκληρωμένες Χωρικές 

Επενδύσεις σε περιοχές φυσικού – πολιτιστικού κεφαλαίου / Δίκτυα φυσικών, 

πολιτιστικών, ιστορικών πόρων – ειδικές θεματικές διαδρομές. 

Επιπρόσθετα ο στόχος 1.2.1. Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού με 

ενσωμάτωση κριτηρίων για την κλιματική αλλαγή (ΕΠ 2020-2023) οδηγεί σε 

δράσεις όπως Τοπικά Χωρικά Σχέδια / Ειδικά Χωρικά Σχέδια / Πολεοδομικά Σχέδια 

Εφαρμογής / Πολεοδομικά Σχέδια παραγωγικών ζωνών / Θαλάσσια Χωροταξία. 

 

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020: 

Η στρατηγική της Κρήτης, βασισμένη σε τέσσερις προτεραιότητες, 

αγροδιατροφή, πολιτισμός-τουρισμός, περιβάλλον και γνώση, βρίσκεται σε 

συμφωνία με τη στοχοθεσία της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. 

Συγκεκριμένα, δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των ΑΠΕ με όρους αειφορίας στο 

νησί και στην αξιοποίηση της καινοτομίας και της επιστημονικής γνώσης προς 

την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο σε περιβαλλοντικούς όσο και σε 

κοινωνικούς όρους. 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηρακλείου  2015 - 2019 

Στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης ΠΕΠ Κρήτης 2007 – 2013,  υπήρχε 

πρόβλεψη για παρέμβαση τόσο στην παλιά πόλη του Ηρακλείου όσο και στη 

ευρύτερη περιοχή του Λάκκου.  

Η περιοχή ‘Σπιναλόγκα – Λάκκος’ (όπως αναφέρεται) βρίσκεται στο νοτιοδυτικό 

τμήμα της Παλιάς Πόλης, απέναντι από τον προμαχώνα Βηθλεέμ. Αποτελεί 

ιστορική περιοχή της Παλιάς Πόλης, με ιδιαίτερα υποβαθμισμένα 

χαρακτηριστικά, πολύ στενούς δρόμους και με πολύ χαμηλό επίπεδο οίκησης.  

Αναφορικά με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής η σύνθεση του 

πληθυσμού είναι ανομοιογενής, καθώς τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται 

μαζική έλευση οικονομικών μεταναστών που εγκαθίστανται στην περιοχή 

(περιοχή Λάκκου), καθώς και Ρομά. 

Η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση έχει ως βασικό Στόχο την ανάδειξη της 

περιοχής του Λάκκου (και κατ’ επέκταση του ιστορικού κέντρου του Ηρακλείου) 

ως μία περιοχή με ταυτότητα, ελκυστική, δυναμική, με προοπτικές και 

δυνατότητες αειφόρου ανάπτυξης, που ξέρει να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε 

πλεονεκτήματα.  

Για την επίτευξη της αναβάθμισης του ιστορικού κέντρου ιεραρχούνται 

ενέργειες ενίσχυσης της τοπικής ταυτότητας και βελτίωσης της δημόσιας 

εικόνας της περιοχής με αναβάθμιση φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. 

Παράλληλα στόχο αποτελεί η δημιουργία διαύλων επικοινωνίας και πρόσβασης 

ανάμεσα στις γειτονιές και τις συνοικίες της περιοχής, η άρση εμποδίων που 

δημιουργούν συνθήκες φτώχειας, απομόνωσης, υποβάθμισης, αποκλεισμού και 

εν τέλει παραβατικότητας, η ανάδειξη του ανθρώπινου παράγοντα, η 

κινητοποίηση των τοπικών εταίρων, η ενσωμάτωση των μειονεκτικών ομάδων, 

και η ανάδειξη-αξιοποίηση  του πολιτιστικού αποθέματος. 

Στη Β’ φάση του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου, η 1η 

δημοτική Κοινότητα, ως κρίσιμο ζήτημα  και πρόταση των δημοτικών 
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κοινοτήτων εστίαζε σε ενέργειες αστικών αναπλάσεων, με έμφαση στην μελέτη 

και ανάδειξη τριών περιοχών και συγκεκριμένα της Βίγλας, της Ανάληψης και 

του Λάκκου.  

 

Αναπτυξιακός Οργανισμός  Δήμου Ηρακλείου  2015 - 2019 

Στο Αναπτυξιακό Οργανισμό του Δήμου Ηρακλείου (2021), ο οποίος βρίσκεται 

στο στάδιο της σύστασης του, τίθεται ως προτεραιότητα η προώθηση : 

- του συμβουλευτικού, τεχνικού και επιστημονικού του ρόλου  

- του συντονισμού αναπτυξιακών πρωτοβουλιών  

- της υλοποίησης δράσεων τοπικής εμβέλειας 

- της αξιοποίησης  των εθνικών, κοινοτικών και λοιπών χρηματοδοτήσεων 

- της βελτίωσης της εικόνας και ανταγωνιστικότητας του Δήμου 

- της εκπόνησης των αναγκαίων μελετών  

- της ωρίμανσης και διαχείρισης  τεχνικών έργων και υποδομών 

- του εντοπισμού και στήριξης των προτεραιοτήτων του Δήμου  

Τα παραπάνω έχουν άμεση συνάφεια με το έργο της περιοχής του Λάκκου στο 

σύνολό του, στην ωρίμανση και υλοποίηση του οποίου αναμένεται να συμβάλλει 

ενεργά. 

 

Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ)  

Τα Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ), σύμφωνα με το 

άρθρο 12 του Ν. 2742/1999 προωθούνται σε πόλεις ή τμήματά τους καθώς και σε 

ευρύτερες αστικές περιοχές που παρουσιάζουν κρίσιμα και σύνθετα 

προβλήματα, αναπτυξιακής υστέρησης, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, 

περιβαλλοντικής υποβάθμισης και ποιότητας ζωής. 

Στο πλαίσιο αυτό το ΣΟΑΠ αποτελεί ένα από τα βασικότερα και κρισιμότερα 

προγράμματα ανάπτυξης του Δήμου, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις 

που θα οδηγούν σε: 
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• Συσχέτιση των χωρικών πολεοδομικών παρεμβάσεων. 

• Διασφάλιση ισόρροπης συνεργασίας κεντρικής, τοπικής διοίκησης σε θέματα 

σχεδιασμού και οργάνωσης του χώρου αλλά και αντιμετώπισης κοινωνικών 

και οικονομικών προβλημάτων. 

• Δημιουργία θεσμικών ή και οικονομικών κινήτρων για την συνεργασία 

κεντρικής τοπικής διοίκησης και ιδιωτικού τομέα. 

• Συμμετοχή των τοπικών κοινωνικών και οικονομικών εταίρων από το 

επίπεδο του σχεδιασμού. 

• Διασφάλιση της κοινωνικής συναίνεσης κατά τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων. 

 

 

Περιοχή ΣΟΑΠ – ΒΑΑ 

 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Ηρακλείου (ΣΒΑΑ) 

Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Ηρακλείου με τίτλο: 

«Ηράκλειο έξυπνη – συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης “5+1” πολιτισμών», 
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εντάχθηκε στο Ε.Π. Κρήτης 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. 

(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), στο πλαίσιο των Αξόνων 

Προτεραιότητας 1, 2 και 6, καθώς και από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020».  

Η  Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) εφαρμόζεται στην παλιά 

πόλη, σε τμήματα της παράκτιας αστικής ζώνης στα δυτικά και στα ανατολικά 

της και οριοθετείται από τους δρόμους, Λ. 62 Μαρτύρων, Πυράνθου, Γ. 

Γεωργιάδη, Γερωνυμάκη και Λ. Σ. Καζαντζίδη. Αποτελεί τμήμα ευρύτερης 

περιοχής, όπου έχει εκπονηθεί το  Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών 

Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ). Η περιοχή που επιλέχθηκε συγκεντρώνει τα απαραίτητα 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας 

ως προτεραιότητα την παλιά πόλη, τις υποβαθμισμένες περιοχές του αστικού 

χώρου καθώς και τη σύνδεση της παλιάς πόλης και της Κνωσού με το παράκτιο 

μέτωπο και το λιμάνι – κόμβο κρουαζιέρας. 

 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Ηρακλείου (ΣΒΑΚ) 

Ο Δήμος Ηρακλείου βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης του Σχεδίου 

Βιώσιμης  Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) . 

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αναδεικνύονται ως μια νέα 

ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη προσέγγιση σχεδιασμού της αστικής 

κινητικότητας, που επιτρέπει στις τοπικές αρχές να αναπτύσσουν και υλοποιούν 

στρατηγικές αστικής κινητικότητας στη βάση εμπεριστατωμένων αναλύσεων 

της υφιστάμενης κατάστασης.  

Τα ΣΒΑΚ επιτρέπουν μια σαφή θεώρηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών 

περιοχών για τις οποίες σχεδιάζονται και η οποία περιλαμβάνει τη μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης, 

του αριθμού ατυχημάτων, της κυκλοφοριακής συμφόρησης, τη διαφύλαξη των 

κοινόχρηστων χώρων κ.ά. 
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Το ΣΒΑΚ Ηρακλείου αποτελεί εργαλείο μακροσκοπικού σχεδιασμού, και θέτει τις 

βάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών που αφορούν 

στην πραγματοποίηση των μετακινήσεων προσώπων και αγαθών εντός του 

Δήμου Ηρακλείου.  

 

Masterplan Ανάδειξης Ενετικών Τειχών  

Έχει εκπονηθεί Masterplan για την ανάδειξη των Ενετικών Τειχών, ενός χώρου 

350 στρεμμάτων για αναψυχή και πολιτισμό. Συγκεκριμένα αφορά σε  

παρεμβάσεις με στόχο την αξιοποίησή των τειχών, τη διαμόρφωση του συνόλου 

του ευθυγράμμου τμήματος της οχύρωσης από τον προμαχώνα Ιησού έως τον 

προμαχώνα Αγ. Ανδρέα. 

Επίσης προβλέπει τη διαμόρφωση του μεγαλύτερου τμήματος της τάφρου, τη 

διαμόρφωση  αστικών πυλών όπως: της Πύλης του Αγ. Γεωργίου σε εκθεσιακό 

χώρο, της Πύλης Ιησού σε εκθεσιακό χώρο για τον Νίκο Καζαντζάκη, τη 

διαμόρφωση στρατιωτικών πυλών – στοών όπως: η στοά Μακάσι του 

Προμαχώνα Μαρτινέγκο για το Μουσείο Μνήμης της πόλης, η νότια χαμηλή 

πλατεία του Προμαχώνα Βηθλεέμ για τη λειτουργία του θερινού δημοτικού 

κινηματογράφου,  η αποκατάσταση όλων των χαμηλών πλατειών και στοών 

του ενετικού περιβόλου, η διαμόρφωση του Κ.Χ. της πύλης Σαμπιονάρα.  

 

Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου – Open Mall  

Η δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» (ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020 – Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία») στοχεύει 

στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται 

σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς 

πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική.  

Ο βασικός στόχος της δημιουργίας του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στην παλιά 

πόλη του Ηρακλείου είναι διττός. Αρχικά στόχο έχει να τονώσει την 



 

 

Σχεδιασμός & ανάπτυξη μεθοδολογίας υλοποίησης προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης, με 

στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την αναζωογόνηση του αστικού χώρου περιοχής 

ιστορικού κέντρου, Δήμου Ηρακλείου 

Παραδοτέο 3. ⚫ Φάση Γ. ⚫ Μάιος 2021 

 

 
 

 

Σελίδα | 11 

 

επιχειρηματικότητα μέσω των αναγκαίων παρεμβάσεων και να δώσει μια 

πρώτη εικόνα για την μελλοντική πόλη όπως την οραματίζεται και την 

περιγράφει ο στρατηγικός σχεδιασμός του δήμου Ηρακλείου με βασικό εργαλείο 

την ‘Μελέτη Ανάπλασης Παλιάς Πόλης’.  

Συγκεκριμένα στη μελέτη περιλαμβάνονται παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού 

υποδομών και αισθητικής αναβάθμισης, δίκτυο ύδρευσης και κατασκευής 

συστήματος απορροής όμβριων υδάτων, εργασίες υπογειοποίησης καλωδίων 

κοινής ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ), εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων και 

σταθμών, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης, εγκατάσταση συστήματος 

ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, Προμήθεια Διαδραστικού Συστήματος 

Πληροφόρησης Πολιτών και Επισκεπτών της Πόλης του Ηρακλείου (info kiosk), 

εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, εγκατάσταση 

συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας και συστήματος ελεγχόμενης 

στάθμευσης, τοποθέτηση ηλιακών «έξυπνων» αστικών εξοπλισμών κ.α. 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

 

Ο σχεδιασμός  για τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού χώρου (Τοπική 

Αναζωογόνηση) κατά μήκος της Πιλοτικής διαδρομής και με κατάληξη την 

περιοχή του Λάκκου, εστιάζει στη διαχρονικότητα και την βιωσιμότητα των 

παρεμβάσεων καθώς και την υιοθέτηση και αποδοχή του σχεδίου από τρίτους 

(οργανισμοί, φορείς, δημότες, επιχειρήσεις, συλλογικότητες).  

Η περιοχή αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή τοπική οντότητα και προς τούτο 

επιλέχτηκαν δύο μοντέλα – προτάσεις αξιοποίησης της περιοχής του Λάκκου: 

1. Η περιοχή ως αστικός πόλος (μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις - ενίσχυση, 

στήριξη, επέκταση της εμβέλειας της ) μέσα από προσεγγίσεις, όπως: 

a. Προσδιορισμό των ρόλων των εμπλεκομένων 

b. Διαμόρφωση πολιτικής παρεμβάσεων  
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c. Εμβληματικότητα έργων  

d. Ενίσχυση υποδομών τοπικής-υπερτοπικής εμβέλειας 

e. Πολιτική προσέλκυσης, εγκατάστασης & στήριξης  

f. Προωθητικές δραστηριότητες  

2. Η περιοχή ως εταιρική σχέση (πολλαπλές και συνεκτικές δράσεις, μικτής 

κατά κανόνα κλίμακας) μέσα από προσεγγίσεις, όπως: 

a. Προσδιορισμό της ζώνης -περιοχής 

b. Προσδιορισμό των ρόλων των εμπλεκομένων 

c. Κοινωνική συναίνεση 

d. Πολλαπλές & εναλλακτικές δράσεις  

e. Έμφαση στην τοπική δραστηριότητα- οικονομία  

f. Ανάπτυξη τοπικής απασχόλησης & ανθρώπινου δυναμικού 

g. Βελτίωση αστικού χώρου & υποδομών μικρής κλίμακας 

h. Περιβαλλοντική αναβάθμιση  

i. Έμφαση σε υποδομές τεχνολογίας & πληροφορική 

 

Από τα δύο αυτά μοντέλα επιλέχθηκε το δεύτερο, δηλαδή : να αντιμετωπισθεί η 

περιοχή ως εταιρική σχέση.  

 

Στην παρούσα ενότητα οριστικοποιείται η περιοχή παρέμβασης  με  τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της διαχωρισμένα σε τέσσερις τομείς (Υποδομές – Μάρκετινγκ 

& Ψηφιακές Εφαρμογές – Επιχειρηματικότητα – Διακυβέρνηση). 

Στόχο αποτελεί η  ολιστική αναβάθμιση της περιοχής του Λάκκου, μέσω 

δράσεων που θα την καταστήσουν μία ανθεκτική περιοχή, με αποτελεσματικές 

υποδομές και δομημένη κοινωνική πολιτική.  

Η παραδοχή γύρω από την επανεκκίνηση του Λάκκου, αφορά στη διατήρηση 

του οράματος της περιοχής, με την προϋπόθεση της ύπαρξης πολιτιστικής / 
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αστικής πολιτικής, καθώς και της στήριξη εκτός των άλλων, της πολιτιστικής και 

δημιουργικής βιομηχανίας.  

Σε γενικές γραμμές τα έργα και οι παρεμβάσεις κατά προτεραιότητα, αφορούν 

παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο ήτοι: οριοθέτηση, σήμανση και πληροφόρηση 

καθώς και διαμόρφωση και ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος.  

Στόχο αποτελεί η δημιουργία/ανάδειξη χωρικής ταυτότητας και η αξιοποίηση – 

προβολή των σημείων υπεροχής ώστε ο Λάκκος να αποτελέσει περιοχή 

ενδιαφέροντος καθώς και πόλο έλξης κατοίκων, επιχειρήσεων, επισκεπτών.   

Οι  παρεμβάσεις στο σύνολο τους (και οι οποίες αναλύονται εκτενώς στο 

δεύτερο παραδοτέο) εστιάζουν  σε τέσσερις (4)  τομείς ενδιαφέροντος.  

 

Α. Υποδομές 

Συνολικά προβλέπονται επτά κατηγορίες παρεμβάσεων. Η πρώτη αφορά σε 

υποδομές και  διευθετήσεις στο επίπεδο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και 

παράλληλα «τακτοποίησης» λειτουργιών και χρήσεων των κοινόχρηστων 

χώρων και ένταξη τους σε ένα ενιαίο λειτουργικό αστικό «σύστημα – δίκτυο».   

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στην κατηγορία αυτή θα είναι σύμφωνα με 

τους υπερκείμενους σχεδιασμούς και δεν αφορούν, ριζικές αλλαγές των 

χρήσεων.  

Η δεύτερη κατηγορία παρεμβάσεων αφορά σε αναγκαίες επιστρώσεις 

(διαφόρων τύπων) πεζοδρομίων – πεζοδρόμων  και διαμορφώσεις – 

αποκαταστάσεις υπαίθριων χώρων. 

 Έμφαση δίδεται στην λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση και ανάδειξη 

τμημάτων των οδών της περιοχής  (πεζοδρόμια, πλακοστρώσεις κ.α.). καθώς 

και στη δημιουργία των αναγκαίων χώρων στάθμευσης, καθώς υφίσταται ήδη 

ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα.  

Άλλες δράσεις αφορούν στη δημιουργία ή συμπλήρωση των βασικών 

λειτουργικών υποδομών (ύδρευση, αποχέτευση, φωτισμός κ.α.). και 
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ακολουθούν παρεμβάσεις σχετικές με την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού σε 

κομβικά σημεία, αποκαταστάσεις κοινόχρηστων δομικών στοιχείων καθώς και 

αναβάθμιση υφιστάμενου πρασίνου και εμπλουτισμό του με νέες φυτεύσεις.  

 

Β. Μάρκετινγκ 

Ο Δήμος Ηρακλείου ενσωματώνοντας νέα τοπόσημα και αναδεικνύοντας νέους 

πόλους έλξης τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να αναδείξει το σύνολο του 

μνημειακού πλούτου της πόλης, εντός αστικού περιβάλλοντος και παλιάς πόλης,  

με στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης.  

Η προσπάθεια αυτή επιχειρείται μέσω ενός νέου αφηγήματος  (storytelling) με 

έμφαση στην ιστορικότητα της περιοχής και το πολιτισμικό της.  

Αυτή η κλιμακωτή προσπάθεια θα δώσει στο Δήμο τη δυνατότητα να αναδείξει 

σταδιακά την ιδιαίτερα πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του Ηρακλείου, ώστε 

οι επισκέπτες να μπορούν να κάνουν βίωμά τους τους «5+1 πολιτισμούς» που 

όρισαν τη φυσιογνωμία της πόλης. Μέχρι σήμερα έχουν εδραιωθεί δύο 

εμβληματικοί χώροι συνυφασμένοι με το μινωικό πολιτισμό – η Κνωσός και το 

Αρχαιολογικό Μουσείο – ενώ σταδιακά αναβαθμίζονται ή διαμορφώνονται εκ 

νέου μνημεία και  άλλων εποχών εις τρόπον ώστε να αποτελέσουν στο άμεσο 

μέλλον ένα ενιαίο και αδιαίρετο πολιτιστικό σύνολο.  

Στη λογική αυτή ο Λάκκος φιλοδοξεί να αποτελέσει μία επιπρόσθετη εστία 

ενδιαφέροντος και συμπλήρωση του συνολικού αφηγήματος του Ηρακλείου. Με 

τον όρο αφήγηµα (storytelling) νοείται η εικόνα  και οι εµπειρίες που θα 

αποκομίσει ο επισκέπτης της περιοχής του Λάκκου και ο λόγος/λόγοι για τους 

οποίους αξίζει να επισκεφθεί. 

 

Γ. Ψηφιακές Εφαρμογές  

Αναφορικά με τις ψηφιακές υποδομές ο Δήμος Ηρακλείου στοχεύει στο να 

‘αποτελέσει’ Έξυπνο Δήμο, τόπο καινοτομίας, ανάπτυξης της 
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επιχειρηματικότητας, βελτιωμένης ποιότητας ζωής, ηλεκτρονικής και 

συμμετοχικής διακυβέρνησης, ενεργειακά αποδοτικό, με ισχυρή προστασία του 

περιβάλλοντος και βιώσιμη αστική κινητικότητα, και εκεί εστιάζει η παρέμβαση 

του Λάκκου. 

Το Ηράκλειο ως Έξυπνη Πόλη, επιδιώκει  να αξιοποιήσει  ‘τα υλικά του Δήμου’,  

ώστε να μετασχηματιστούν με ψηφιακό όφελος προς την Πόλη και τους 

Δημότες. Ως γνωστόν, η πόλη του Ηρακλείου έχει αναπτύξει τη στρατηγική 

έξυπνης πόλης για να γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστική.  

 

Δ. Επιχειρηματικότητα  

 

Υπάρχει άμεση ανάγκη  και παράλληλα βάσιμη δυνατότητα να ενισχυθεί η 

τοπική επιχειρηματικότητα αφού έχει προηγηθεί η δημιουργία κατάλληλου 

κλίματος  το οποίο θα ευνοήσει και θα ενθαρρύνει την  προσέλκυση και 

εγκατάσταση επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων.   

Η τόνωση της επιχειρηματικότητας θα λάβει χώρα μέσω στήριξης υφιστάμενων 

επιχειρήσεων αλλά και εγκατάστασης νέων, καθώς και με δέσμες κινήτρων για 

καινοτόμα επιχειρηματικότητα (startups, hubs, ψηφιακοί νομάδες κ.α.).  

Eπειδή δε η παρέμβαση στο Λάκκο επηρεάζεται, επηρεάζει και εστιάζει στον 

πολιτισμό και στις συνιστώσες του, επιβάλλεται να δοθεί έμφαση και να  

ενισχυθεί η  πολιτιστική-δημιουργική βιομηχανία με κατάλληλα κίνητρα και 

δράσεις. Επιπρόσθετα, χρήζει ενίσχυσης τόσο η  επιχειρηματικότητα συνολικά , 

όσο και η  κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία ειδικά.  
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ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ  

 

 

Βάσει της στόχευσης της δημοτικής αρχής  αλλά και της χωρικής στρατηγικής 

επιλέγεται και προτείνεται η ενεργοποίηση της εγκάρσιας Πιλοτικής Διαδρομής 

της παλιάς Πόλης με κατάληξη και σημείο αναφοράς την περιοχή του Λάκκου. 

 

 

 

Ως πιλοτική πολιτιστική διαδρομή έχει επιλεγεί η διαδρομή «ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 

– ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» της οποίας το ίχνος, με αφετηρία τον Ενετικό Λιμένα 

μέσω των κομβικών σημείων της πλατείας Λιονταριών και Αγίου Μηνά,  

καταλήγει στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. 
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Οι οδοί και οι περιοχές που δυνητικά θα αποτελέσουν το πεδίο παρέμβασης 

είναι οι παρακάτω : 

 Πλατεία 18 Άγγλων 

 Οδός 25ης Αυγούστου 

 Πλατεία Αγίου Τίτου 

 Πλατεία Καλλεργών και Ελευθερίου Βενιζέλου (Λιοντάρια) 

 Οδός Ίδης 

 Μικροί οδοί μεταξύ Πλατείας Αγίας Αικατερίνης και της Λ. Καλοκαιρινού. 

 Οδός Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού 

 Οδός και Πλατεία Αγίου Μηνά 

 Οδοί Θεσσαλονίκης και Γιαννίκου 

 Οδοί Κουνάλη και Σπιναλόνγκας 

 Οδοί περιμετρικά του Πολιτιστικού Κέντρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολιτιστική Διαδρομή Ενετικού Λιμένα – Πολιτιστικού Κέντρου 

 



 

 

Σχεδιασμός & ανάπτυξη μεθοδολογίας υλοποίησης προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης, με 

στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την αναζωογόνηση του αστικού χώρου περιοχής 

ιστορικού κέντρου, Δήμου Ηρακλείου 

Παραδοτέο 3. ⚫ Φάση Γ. ⚫ Μάιος 2021 

 

 
 

 

Σελίδα | 18 

 

 

 

Ειδικότερα, η πιλοτική «εγκάρσια» πολιτιστική διαδρομή  βρίσκεται εντός του 

παλαιού ρυμοτομικού σχεδίου Ηρακλείου (σχέδιο του ’36, “εντός τειχών”) και 

εντός του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. Ηρακλείου (Απόφαση 26882 Φ.Ε.Κ. 696/Δ/8-7-03) 

σε περιοχή με χρήσεις «Κεντρικές λειτουργίες πόλης» και διασχίζει- 

αναπτύσσεται εντός των βενετσιάνικων τειχών του Ηρακλείου, ενώ  

περιλαμβάνει ένα πυκνό δίκτυο οδών που με τις χρήσεις και τον τρόπο 

οργάνωσής τους, σε συνδυασμό και με την υφιστάμενη κυκλοφοριακή 

λειτουργία τους, ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την 

υλοποίηση της πιλοτικής λειτουργίας της. 

Παράλληλα η περιοχή αποτελεί -περικλείει ένα μεγάλο τμήμα  του εμπορικού 

κέντρου της πόλης, με βασικές χρήσεις το εμπόριο και τις υπηρεσίες και 

χαρακτηρίζεται από όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν καθορίσει τη φυσιογνωμία 

της πόλης σε ότι αφορά στην οικονομική και κοινωνική της σύνθεση καθώς και 

τις πολεοδομικές της λειτουργίες. 

Ειδικότερα και σχεδόν στο σύνολό τους, οι ισόγειοι χώροι από τον ενετικό 

λιμένα έως και την πλατεία Αγίου Μηνά, καλύπτονται από εμπορικές 

δραστηριότητες, ενώ στις πλατείες συγκεντρώνονται κυρίως χώροι εστίασης 

και αναψυχής.  

Στη κατεύθυνση αυτή προέχει  και προτάσσεται η αστική αναγέννηση και 

επανεκκίνηση της περιοχής στο σύνολο της, κατεύθυνση η οποία οφείλει να 

περιέχει με πειστικό τρόπο τόσο στο επίπεδο της αναγνώρισης, όσο και στο 

επίπεδο του φυσικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, όλες τις παραμέτρους που 

διατρέχουν την ιστορική της στρωματογραφία και βέβαια όλες τις σημερινές 

λειτουργικές, οργανωτικές και διαχειριστικές της ανάγκες. 
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Στην πλειοψηφία των κτιρίων οι όροφοι καταλαμβάνονται από γραφεία, ενώ η 

χρήση κατοικίας είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, κυρίως στους στενούς 

δευτερεύοντες δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, ενώ σε ότι αφορά τις δημόσιες 

υπηρεσίες, αυτές κατά κανόνα αναπτύσσονται σε ορόφους. 

 

Από πλευράς φυσιογνωμίας και ειδικά το τμήμα της πόλης νότια από την οδό 

Καλοκαιρινού, διατηρεί περίπου αναλλοίωτα τη θέση και τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά τόσο του πολυτεμαχισμένου κλήρου, όσο και του μεσαιωνικού 

πολεοδομικού ιστού, ανανεώνοντας όμως κατά τα τελευταία χρόνια μεγάλο 

ποσοστό της κτιριακής υποδομής, με εξαίρεση την περιοχή του Λάκκου.  

 

Κωδικοποιώντας τα στοιχεία που συνθέτουν τη λειτουργία της περιοχής που 

διασχίζει η προτεινόμενη πιλοτική πολιτιστική διαδρομή, η εικόνα της αφορά 

κατά κύριο λόγο τον   ισχυρό χαρακτήρα κεντρικότητας , τον κτιριακό και 

αρχιτεκτονικό της πλούτο, η γειτνίαση της με μνημεία και ελεύθερους 

δημόσιους χώρους, η συνεκτικότητα, οι αναβαθμισμένες και σε σχετικά καλή 

κατάσταση υποδομές για πεζούς και άτομα με αναπηρία (σε σχέση με άλλες 
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περιοχές της πόλης), το αναπλασμένο σε πολλές περιπτώσεις αστικό 

περιβάλλον σε επίπεδο δρόμων και δημόσιου χώρου και ακόμη η ικανοποιητική 

δυνατότητα προσβασιμότητας. 

Εξαίρεση στα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν οι οδοί Θεσσαλονίκης και 

Γιαννίκου, καθώς και ολόκληρη η περιοχή του Λάκκου η οποία εμφανίζει 

σημαντική αναπτυξιακή υστέρηση και για την οποία απαιτούνται σημαντικές 

παρεμβάσεις σε επίπεδο αστικών αναπλάσεων, υποδομών και ανάπτυξης 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για να φθάσει το επίπεδο των υπόλοιπων 

περιοχών που διασχίζει ή/και γειτνιάζει η διαδρομή. 

 

 

 

Γενικά η ευρύτερη περιοχή του Λάκκου είναι μια από τις περιοχές της εντός 

τειχών πόλης που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον 

σε συνάρτηση με  κρίσιμα και σύνθετα προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης. 

Επιπλέον τα κενά κτίρια των επιχειρήσεων που εμφανίζονται τα τελευταία 

χρόνια, διαταράσσουν τη συνοχή της πόλης και δημιουργούν το μεγάλο κενό-

πληγή στην τοπική οικονομία, ενώ η ανεργία δημιουργεί ένα  μεγάλο κενό 

φτώχειας που διαταράσσει τη κοινωνική συνοχή.  

 

Σημειώνεται ότι το ίχνος της διαδρομής δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια 

μορφή γραμμικής ανάπτυξης, αλλά σαν μια δυναμική διαδρομή που απλώνεται 

και συμπεριλαμβάνει, ανάλογα με την «ρευστότητα» της, παράπλευρες οδούς, 
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πλατώματα, πλατείες, μνημεία και κτίρια ενδιαφέροντος, υποδομές και 

λειτουργίες δημόσιες ή ιδιωτικές, δραστηριότητες, εκδηλώσεις, δρώμενα και 

γεγονότα και γενικά όλα αυτά τα στοιχεία που μπορούν να συνθέσουν και να 

εκφράσουν σε μια δυναμική και ταυτόχρονα αρμονική  συνύπαρξη και 

συνλειτουργία, τη νέα ταυτότητα της διαδρομής, περιοχής και της πόλης 

συνολικά.  

 

Ο βασικός στόχος υλοποίησης της πιλοτικής διαδρομής είναι διττός:  

 από τη μία πλευρά μέσω των αναγκαίων παρεμβάσεων, να δώσει μια 

συνολική εικόνα για τη μελλοντική πόλη όπως την οραματίζεται και 

την περιγράφει ο στρατηγικός σχεδιασμός του δήμου Ηρακλείου με 

βασικό εργαλείο τη «Μελέτη Ανάπλασης Παλιάς Πόλης» και 

 από την άλλη να συμβάλλει στη δημιουργία ενός διαφορετικού 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα ενεργοποιεί ανενεργές έως 

σήμερα ομάδες πληθυσμού όπως νέους επιστήμονες, νέους με 

καλλιτεχνικές και δημιουργικές δεξιότητες, γυναίκες, ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες, φοιτητές, αυτοαπασχολούμενους, 

επιχειρηματίες  κλπ. 

Η επίτευξη και ο συνδυασμός αυτών των δύο στόχων, ουσιαστικά θα προσφέρει 

στην πόλη το επιθυμητό αποτέλεσμα δηλαδή, του διατυπωμένου οράματος, για 

μια «έξυπνη πόλη» που αναζητεί λύσεις για την ενίσχυση της πολεοδομικής και 

κοινωνικής συνοχής της, και εν κατακλείδι την συμπλήρωση και αποκατάσταση 

των λειτουργικών κενών της πόλης που αφενός είναι αλληλένδετα και 

αφετέρου τραυματίζουν τη λειτουργία της οικονομίας, της κοινωνίας και της 

αστικότητας της και  στην προκειμένη περίπτωση, τη λειτουργική σύνδεση της 

παλιάς και της σύγχρονης πόλης και του σπουδαίου και ίσως μοναδικού για τα 

σημερινά δεδομένα, ιστορικού περιβάλλοντός της.  
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Ακολουθεί η χαρτογραφική αποτύπωση της οριοθέτησης της περιοχής 

παρέμβασης του προγράμματος.  
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ   

 

Οι πιο πρόσφατες αντιλήψεις που θεωρούν την πόλη ως μια οργανωμένη 

πολυπλοκότητα που εξελίσσεται και προσαρμόζεται εκ των κάτω 

ακολουθώντας εναλλακτικές διαδρομές έχουν αναμφισβήτητα επηρεάσει και 

τους τρόπους που μπορεί ένα τέτοιο σύστημα να σχεδιαστεί και να ρυθμιστεί. Σε 

σύγχρονους όρους ο σχεδιασμός θεωρείται αναχρονιστικός όταν σχεδιάζεται 

από κάτω. Αντίθετα, φαίνεται να τεκμηριώνεται η άποψη ότι το «λιγότερο είναι 

περισσότερο».  

Οι πόλεις αποτελούν δυναμικά πολύπλοκα αστικά συστήματα που βιώνουν 

συνεχείς αλλαγές. Η εξελικτική πορεία των πόλεων διαμορφώνεται από την 

αμφίδρομη σχέση των κοινωνικοοικονομικών μετασχηματισμών και του 

χωρικού πλαισίου εντός του οποίου εγγράφεται η ανθρώπινη δραστηριότητα 

και οι κοινωνικές σχέσεις. Μέσα από τα στρατηγικά κείμενα του αστικού 

σχεδιασμού του Ηρακλείου και της Παλιάς Πόλης του Ηρακλείου  διαφαίνεται η 

ανάγκη για επαναπροσδιορισμό της ευρύτερης περιοχής του Λάκκου ως μια 

συστηματική, συνεχής, μακροχρόνια και συντονισμένη ολοκληρωμένη 

στρατηγική παρέμβαση1.  

Η στρατηγική παρέμβασης επιδιώκει να καλύψει το σύνολο των διαστάσεων της 

κρίσης και να συντονίσει και επιτύχει την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων που 

έχουν ως άξονες την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική συνοχή και την 

προστασία του αστικού περιβάλλοντος και είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης.  

 

 
1 Λάκκος έκταση 80 στρέμματα 

Αστικός ιστός εντός πόλεως έκταση 1000 στρέμματα 
Περιμετρική λεωφόρος μαζί με τα τείχη έκταση 250 στρέμματα 
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Η στρατηγική αυτή στοχεύει και παράλληλα επιδιώκει τόσο οι δράσεις όσο και 

τα αποτελέσματα τους, να έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την περιοχή  του 

Λάκκου και να την οδηγήσουν σε λειτουργική και οικονομική διασύνδεση με το 

υπόλοιπο ιστορικό κέντρο. 

Μέσα από το σχέδιο το οποίο διέπει ολιστική λογική και προσέγγιση, 

αναμένονται αποτελέσματα (ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά) όπως : 

  Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας με την ‘ενεργοποίηση’ όλης της περιοχής.  

 Ενίσχυση των δραστηριοτήτων του κέντρου, καθώς και επέκταση του με 

την ευρεία έννοια, καθώς θα εντάξει νέα περιοχή.  

 Ενίσχυση της πολιτιστικής – δημιουργικής  βιομηχανίας. 

 Αναθέρμανση της αγοράς των ακινήτων και ειδικά της κατοικίας. 

 Ενίσχυση – εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και βελτίωση της 

επισκεψιμότητας.  

 διευθέτηση θεμάτων μεταναστών. 

 Επιστροφή κατοίκων ανάσχεση του φαινομένου της απομάκρυνσης- 

εγκατάλειψης   

 Δημιουργία ταυτότητας που θα βελτιώσει και την  επισκεψιμότητα 

 Ενίσχυση βιώσιμης κινητικότητας, με προτεραιότητα στο χώρο που 

‘ανήκει’ στους πεζούς .  

 Λειτουργία της περιοχής στη λογική της «Έξυπνης πόλης» έχοντας ως 

γνώμονα την αλληλεπίδραση του δημότη / χρήστη.     

Η τόνωση της αστικότητας του πολεοδομικού ιστού της περιοχής του Λάκκου 

πρέπει να αντιμετωπισθεί με προτάσεις ικανές να συμβάλλουν σε 

μετασχηματισμό σε ότι αφορά τον δημόσιο χώρο της πόλης. Το ζήτημα της 

επανασύστασης και της αναβάθμισης του δημόσιου χώρου στις παλιές αστικές 

γειτονιές της εντός τειχών πόλης του Ηρακλείου, αποτελεί προτεραιότητα και 

πρέπει να συνοδεύεται από παρεμβάσεις που θα απαντούν στις σοβαρές 

ελλείψεις ή δυσλειτουργίες, αστοχίες και μέχρι σήμερα κενά. 
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Η επανάκτηση και επανάχρηση των κοινόχρηστων χώρων, είναι ένα από τα 

σοβαρότερα θέματα που οφείλει να αντιμετωπίσει,  να αξιολογήσει και να 

ιεραρχήσει η πρόταση. Αυτή η αναπτυξιακή προσπάθεια θα δώσει στο Δήμο τη 

δυνατότητα να αναδείξει σταδιακά την ιδιαίτερα πλούσια πολιτιστική 

κληρονομιά του Ηρακλείου, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να κάνουν βίωμά 

τους τους «5+1 πολιτισμούς» που όρισαν τη φυσιογνωμία της πόλης. 

Η αναζωογόνηση της περιοχής προϋποθέτει ενέργειες που αφορούν στην 

χωρική, οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτιστική διάσταση, με 

αστικό χαρακτήρα και προσανατολισμό, ενώ ο στρατηγικός σχεδιασμός 

επιδιώκει την κινητοποίηση όλων των δυνάμεων και των πόρων της περιοχής 

για να επέλθει η επανεκκίνηση και να μεταμορφωθεί σε έναν θύλακα όπου θα 

χαίρεται κάποιος να ζει, να εργάζεται, αλλά και να επισκέπτεται και κατ’ 

επέκταση ένας τόπος που μόνο θετικά συναισθήματα και εμπειρίες θα 

δημιουργεί σε κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες.     

Στο πλαίσιο των παραπάνω η επιχειρούμενη Αστική Ανάπλαση και Βιώσιμη 

Αναβάθμιση της περιοχής που αφορά  κατ’ ουσία την πιλοτική «εγκάρσια» 

Πολιτιστική Διαδρομή με κατάληξη την ευρύτερη περιοχή του Λάκκου, συνιστά 

ουσιαστικά μια «πολιτιστική παρέμβαση»  δίνοντας έμφαση εκτός των άλλων 

και στην ποιότητα και στην εικόνα του δημόσιου χώρου, με την εφαρμογή των 

αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της αστικής κινητικότητας. 

Εν τέλει, τρείς είναι οι βασικές κατευθύνσεις που διαπνέουν το πρόγραμμα για 

την αναζωογόνηση της περιοχής παρέμβασης :  

 

 Η βιώσιμη ανάπτυξη. Επιχειρείται μια εξυγίανση του αστικού ιστού στο 

σύνολο του, που βασίζεται στην οικονομική ευρωστία και στην ανάπτυξη 

της απασχόλησης, στην επίτευξη κοινωνικής ισότητας και ενσωμάτωσης, 

στην προστασία και βελτίωση περιβάλλοντος και στη χρηστή διακυβέρνηση 

της πόλης. 
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 Η τεχνολογική καινοτομία. Αφορά στην σχέση που δημιουργήθηκε ανάμεσα 

στις υποβαθμισμένες αστικές περιοχές και στις νέες τάσεις και μεθόδους 

ανάπτυξης όπου δίδεται έμφαση και προτεραιότητα στη χρήση νέων 

τεχνολογιών σε διάφορα επίπεδα και κυρίως στο πλαίσιο της λογικής της 

έξυπνης πόλης.  

 Ο αστικός Μετασχηματισμός. Αναφέρεται σε μία από τις κυριότερες 

εκφάνσεις του σύγχρονου αστικού σχεδιασμού και αφορά σε αναπλάσεις 

υποβαθμισμένων περιοχών, με ένα νέο και ανθρωποκεντρικό τρόπο 

οικονομικής αναζωογόνησης / ανάπτυξης. 

Η δημιουργία θυλάκων προσέλκυσης και εγκατάστασης στοχεύει άμεσα στην 

δημιουργία μιας νέας γενιάς κατοίκων που αφορά κυρίως φοιτητές, νέους, 

εργαζόμενους, καθώς και στη προσέλκυση και εγκατάσταση νέων 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με έμφαση  στους τομείς των νέων 

τεχνολογιών, της δημιουργικής βιομηχανίας και υπηρεσιών.  

Οι θύλακες πολιτισμού επιδιώκουν και στοχεύουν στην ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων στους τομείς του πολιτισμού, του ελεύθερου χρόνου, της 

αναψυχής, της ψυχαγωγίας και του αστικού τουρισμού, ενώ οι  θύλακες 

απασχόλησης στοχεύουν στην εξασφάλιση κρίσιμης μάζας δραστηριοτήτων 

και ευκαιριών απασχόλησης σε νέους  επιστήμονες, αυτοαπασχολούμενους, 

καλλιτέχνες, τεχνίτες, επιχειρηματίες , εργαζόμενους κ.α. 

Συνοψίζοντας, σκοπός του σχεδίου είναι η αστική αναγέννηση της περιοχής η 

οποία θα προκύψει από την αναβάθμιση του αστικού χώρου, την συμπλήρωση 

υποδομών και την δημιουργία νέων, την μετατροπή εγκαταλελειμμένων και 

κενών κτιρίων σε κατοικίες και άλλους ωφέλιμους χώρους, την στήριξη και 

ανάπτυξη νέων παραγωγικών και επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων, την 

αντιμετώπιση κοινωνικών ανισοτήτων και προβλημάτων και γενικά το σχέδιο 

προβλέπει και περιλαμβάνει ενέργειες και πρωτοβουλίες που είναι ικανές να 

καταστήσουν την περιοχή απόλυτα προσβάσιμη,  λειτουργική και ελκυστική.  
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο στρατηγικός στόχος της παρέμβασης εστιάζει σε ένα έντονα διατυπωμένο 

όραμα για το χαρακτήρα της πόλης και ειδικά της παλιάς πόλης.  Επιπρόσθετα 

εστιάζει στον αστικό σχεδιασμό, έναντι του πολεοδομικού και άρα στα 

τρισδιάστατα στοιχεία του χώρου.  

Ο στρατηγικός στόχος απορρέει από πολυετείς διαβουλεύσεις και 

διαπραγματεύσεις μεταξύ των διαφορετικών συντελεστών (δημόσιοι και 

δημοτικοί φορείς σχεδιασμού και διαχείρισης, ιδιώτες και θεσμικοί, ιδιοκτήτες 

και επενδυτές, διάφοροι σύλλογοι κατοίκων κλπ.) που εμπλέκονται στην 

υλοποίηση της επέμβασης. Μέσα από την παρέμβαση θα δημιουργηθούν νέοι 

πόλοι κεντρικότητας με ανάμειξη εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, τουριστικών 

και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  

Ο ανασχεδιασμός της περιοχής του Λάκκου αφορά στη δημιουργία μίας νέας 

οικιστικής περιοχής με ανάμειξη χρήσεων και σε πολλές περιπτώσεις βάσει των 

αρχών του περιβαλλοντικού σχεδιασμού.  

Τα κρίσιμα σημεία είναι τέσσερα, ήτοι :  

 Η αξιοποίηση των πόρων (η αξιοποίηση των στοιχείων που συνθέτουν 

μία πόλη) της Πόλης και υποστήριξη όλων των κοινωνικών ομάδων, με 

έμφαση στην άμβλυνσή κοινωνικών ανισοτήτων. 

 Η προώθηση της απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας όλων των 

κοινωνικών ομάδων  - ενίσχυση νέων θέσεων απασχόλησής. 

  Η Ενίσχυση της ταυτότητας του Δήμου και υποστήριξη νέων μορφών 

συμμετοχής (ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών, αξιοποίηση 

πολιτιστικής κληρονομιάς, υιοθέτηση μίας πόλης ανοικτής με την 

ενίσχυση της ταυτότητας).  

 Η Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. 
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Ο γενικότερος στόχος είναι η δημιουργία ‘νέων ευκαιριών’ και κάλυψη των 

κενών της περιοχής παρέμβασης (εγκάρσια διαδρομή – λάκκος).   

 Τα κρίσιμα στοιχεία της αστικής αναγέννησης εστιάζουν στη  βασική της 

φυσιογνωμία, ότι δηλαδή πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο όραμα και συνάμα 

μια σύνθετη διαδικασία με την οποία επιδιώκεται η διαρκής βελτίωση της 

οικονομικής, φυσικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κατάστασης ενός τόπου 

/ περιοχής που υπόκειται σε διαρκείς αλλαγές με βασική προϋπόθεση την 

ουσιαστική γνώση - γνωριμία με την περιοχή.  

Προς τούτο τίθενται  κρίσιμα σημεία αναφορικά με το στρατηγικό στόχο της 

παρέμβασης (ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά): 

- Διαχείριση σχεδίου, δηλαδή αποφασιστικοί και αξιόπιστοι μηχανισμοί 

για την υλοποίηση των παρεμβάσεων.  

- Ξεκάθαρο ρυθμιστικό πλαίσιο και πρόβλεψη δράσεων οι οποίες 

δημιουργούν προστιθέμενη αξία παρεμβάσεων.  

- Κατανόηση και προσαρμογή στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι.  

- Καινοτομία και εφικτότητα παρεμβάσεων.  

- Επιλογή κατάλληλων εταίρων για την υλοποίηση του σχεδίου.  

- Διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις εμπλεκομένων.   

- Μόχλευση ενδιαφέροντος και δραστηριοτήτων.  

- Προτυποποίηση διαδικασιών εφαρμογής και υλοποίησης.  

- Έμφαση  στην ιστορία του Λάκκου και στους ανθρώπους του. 

- Σύνδεση παρέμβασης με όλες τις στρατηγικές του Δήμου μέχρι τώρα. 

- Ενεργοποίηση, αξιοποίηση των δημιουργικών δυνάμεων της Πόλης.  

- Κίνητρα για την προσέλκυση επενδυτών, επιχειρηματιών και κατοίκων.  

- Βελτίωση της λειτουργίας και εικόνας του χώρου μέσω ενός διαρκούς και 

εξελίξιμου σχεδιασμού, επιδεκτικού αλλαγών, και αποδεκτού  από τους 

κατοίκους και τα λοιπά  εμπλεκόμενα μέρη. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

 

Παρακάτω παρουσιάζεται η διαδικασία της ηλεκτρονικής διαβούλευσης καθώς 

και τα ευρήματα αυτής, που πραγματοποιήθηκε από τις 24.03.2021 έως τις 

09.04.2021 στο πλαίσιο της κατάρτισης του σχεδίου-προγράμματος που αφορά 

την εγκάρσια διαδρομή της πόλης του Ηρακλείου και της περιοχής του Λάκκου. 

Για την υλοποίηση της 1ης διαβούλευσης σχεδιάστηκε ειδικό ερωτηματολόγιο 

αποτελούμενο από πέντε (5) ερωτήματα ανοικτού τύπου (ελεύθερο κείμενο).  

Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο ενότητες, με την 

πρώτη να περιλαμβάνει στην την καταγραφή της επωνυμίας του φορέα ή του 

φυσικού προσώπου που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο καθώς και την 

επιλογή της κατηγορίας φορέα τον οποίο εκπροσωπεί (δημόσια υπηρεσία, 

ερευνητικό ή ακαδημαϊκό ίδρυμα, τοπικό σύλλογο ή φορέα, επιμελητήριο ή 

οργανισμό, άλλο) και τη δεύτερη ενότητα να περιλαμβάνει τα βασικά 

ερωτήματα της διαβούλευσης.  

Τα βασικά αυτά ερωτήματα αφορούν στην καταγραφή των αναγκών και 

προβλημάτων, προκλήσεων και ευκαιριών, σκέψεων και προβληματισμών 

καθώς και υποδείξεων και προτάσεων, στην καταγραφή ώριμων και 

επεξεργασμένων προτάσεων που αφορούν την προτεινόμενη περιοχή, στα 

εμπόδια και στις δυσκολίες που μπορούν να προκύψουν και στους 

προτεινόμενους τρόπους επίλυσης αυτών καθώς και αναφορά στις αναγκαίες 

θεσμικές / οργανωτικές ρυθμίσεις που αποτελούν προϋπόθεση για την επίτευξη 

των στόχων του προτεινόμενου σχεδίου. Τέλος, διατίθεται ελεύθερο κείμενο 

προκειμένου να διατυπωθούν λοιπά σχόλια και παρατηρήσεις.  

Το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε στις 23.04.2021, στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Ηρακλείου στην ενότητα «Δημόσιες Διαβουλεύσεις» μαζί με το κείμενο του 

προτεινόμενου σχεδίου και ήταν ανοιχτή προς το κοινό μέχρι τις 09.04.2021 
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Μετά το πέρας της προθεσμίας συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, 

ακολούθησε η καταχώρηση, επεξεργασία και αποκωδικοποίηση των 

απαντήσεων. Ακολουθεί η παρουσίαση της διαβούλευσης και των 

αποτελεσμάτων της έρευνας.   

 

Το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε για 16 ημέρες στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Ηρακλείου μαζί με συνοδευτικό κείμενο το οποίο περιελάμβανε αναλυτικά το 

προτεινόμενο σχέδιο δράσης. Ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν τελικά στη 

διαβούλευση 11 φορείς / φυσικά πρόσωπα.  

Στον παρακάτω πίνακα και διάγραμμα αποτυπώνονται οι συμμετέχοντες στη 

διαβούλευση και ο αριθμός των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκε ανά 

κατηγορία φορέα. 

 

Πίνακας: Αριθμός απαντήσεων ανά κατηγορία φορέα 

 

Κατηγορία φορέων 
Ποσοστό 

απαντήσεων 

Άλλο (φορέας, σύλλογος, επιχείρηση, 

κάτοικος, πολίτης) 
45,45% 

Επιμελητήριο / Φορέας / Οργανισμός 9,09% 

Τοπικός σύλλογος ή φορέας 27,27% 

Υπηρεσία Δήμου / Περιφέρειας / Άλλη 18,18% 

Γενικό Άθροισμα 100,00% 

 

  

ΜΕΡΟΣ Α:  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ή ΦΟΡΕΑ 



 

 

Σχεδιασμός & ανάπτυξη μεθοδολογίας υλοποίησης προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης, με 

στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την αναζωογόνηση του αστικού χώρου περιοχής 

ιστορικού κέντρου, Δήμου Ηρακλείου 

Παραδοτέο 3. ⚫ Φάση Γ. ⚫ Μάιος 2021 

 

 
 

 

Σελίδα | 31 

 

Διάγραμμα: Αριθμός απαντήσεων ανά κατηγορία φορέα 

 

 

 

   

 

 

Με βάση το κείμενο διαβούλευσης ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερες 

ανάγκες/προβλήματα και ποιες οι κυριότερες προκλήσεις/ευκαιρίες που πρέπει 

να αντιμετωπίσει ο Δήμος Ηρακλείου προκειμένου η διαδρομή και η περιοχή 

του Λάκκου να αλλάξει όψη και κατεύθυνση για τους κατοίκους, τους πολίτες 

και τις επιχειρήσεις; (Ερώτημα 10) 

Ανάγκες / Προβλήματα 

Για τις ανάγκες και τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 

συμμετέχοντες αναφέρθηκαν ενδεικτικά στα παρακάτω:  

  

ΜΕΡΟΣ Β:  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
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Προβλήματα Ανάγκες 

 

Ιστορικά ή μη ετοιμόρροπα κτίρια  

Υποβαθμισμένες γειτονιές 

Έλλειψη αστικών υποδομών 

Έλλειψη κοινωνικής συνοχής 

Αδυναμία εφαρμογής σχεδίου πόλης 

Μη αξιοποιήσιμα κτίρια λόγω ιδιοκτησίας 

από τρίτους 

Δυσκολία κίνησης οχημάτων ανάγκης 

Εναπόθεση σκουπιδιών σε άλλους χώρους 

εκτός των προβλεπόμενων 

Μη επαρκής καθαριότητα 

Πεπαλαιωμένο ρυμοτομικό σχέδιο 

Δυσκολία πρόσβασης στις οδούς του Λάκκου 

Έλλειψη κινήτρων σε ιδιοκτήτες ακινήτων 

 

 

Προμήθεια αστικού εξοπλισμού όπως 

παγκάκια, καλάθια απορριμμάτων κ.α. 

Δημιουργία πεζοδρομίων στην περιοχή του 

Λάκκου 

Άρση αποκλεισμού και υποβάθμισης περιοχής 

Λάκκου 

Επισκευή / Συντήρηση κτισμάτων παλαιάς 

κατασκευής 

Απαγόρευση άναρχης στάθμευσης και 

δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης 

Ενίσχυση δημοτικού φωτισμού 

Ανάδειξη μνημείων 

Φύτευση πρασίνου 

Έλλειψη ποιοτικού Δημόσιου χώρου 

 

 

Προκλήσεις / Ευκαιρίες 

Σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που πρέπει να αντιμετωπίσει ο 

Δήμος Ηρακλείου οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν ενδεικτικά στα παρακάτω:  

 

 Συνολική παρέμβαση στο ιστορικό κέντρο και όχι αποσπασματικά έργα. 

 Πολιτική βούληση για αλλαγή της εικόνας της περιοχής. 

 Ευαισθητοποίηση ενδιαφερόμενων μερών για την ανάπτυξη της 

περιοχής. 

 Πληθώρα μη αξιοποιημένων ακινήτων (δημόσιων ή ιδιωτικών). 
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 Ενεργή παρουσία πολιτιστικών συλλόγων. 

 Ενεργή συμμετοχή ιδιωτών σε πολιτιστικά δρώμενα (φεστιβάλ δρόμου). 

 Περιοχή με πλούσια ιστορία. 

 Αξιοποίηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων (ΣΟΑΠ – ΒΑΑ). 

 Διαμόρφωση ολιστικού σχεδίου / πρότυπου βελτίωσης των υποδομών 

και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου για τις αντίστοιχες 

περιοχές. 

 Αισθητική ανάπλαση. 

 Εφαρμογή σχεδίου πόλης για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ζωής 

και των υποδομών. 

 Αποκατάσταση παλιών παραδοσιακών κτισμάτων.  

 Αξιοποίηση ανοικτών χώρων. 

 Δημιουργία επιχειρήσεων χαμηλής όχλησης. 

 Ανάδειξη και αναβάθμιση γειτονιών περιοχής ώστε να είναι ελκυστικά 

και να συντελέσουν στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της 

περιοχής. 

 

Σκέψεις / Προβληματισμοί 

Ενδεικτικά αναφέρθηκαν:  

 

 Αποσπασματικές παρεμβάσεις και όχι συνολικές μπορεί να οδηγήσουν 

σε διαχωρισμό του κοινωνικού ιστού. 

 Πολύ μεγάλη γραφειοκρατία για την ολοκλήρωση των απαραίτητων για 

την ωρίμανση έργων / μελετών και χρονοβόρες διαδικασίες εγκρίσεων 

(αρχαιολογία, πολεοδομία κλπ). 

 Επιβάρυνση των χώρων στάθμευσης της περιοχής. 

 Μικρού μεγέθους ιδιοκτησίες. 

 Δυσχέρειες στην αξιοποίηση κληροδοτημάτων. 
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 Κόστος παρεμβάσεων σε σχέση με το αποτέλεσμα και την ουσιαστική 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. 

 Μετακύλιση κόστους σε πολίτες (πχ κατάληψη πεζοδρομίων από 

τραπεζοκαθίσματα επιχειρήσεων). 

 Διαφοροποίηση μεταξύ βόρειου με του νότιου τμήματος της διαδρομής 

(τουριστική / εμπορική περιοχή χωρίς πολλές κατοικίες έναντι περιοχής 

που αποτελείται κατά βάση από κατοικίες με υποβαθμισμένο 

χαρακτήρα). 

 Μη βιώσιμες επενδυτικές / επιχειρηματικές δραστηριότητες λόγω των 

παγκόσμιων κρίσεων (οικονομική, πανδημία). 

 Μη κυκλική, μη ολοκληρωμένη, διαδρομή. 

 

Υποδείξεις / Προτάσεις 

Ενδεικτικά αναφέρθηκαν:  

 

 Να δοθούν κίνητρα για την εγκατάσταση επιχειρήσεων στην περιοχή 

(πχ. μη υποχρέωση καταβολής Δημοτικών τελών για κάποιο διάστημα). 

 Ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας. 

 Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κτιρίων ως ωφέλιμους χώρους (πχ. 

θέσεις στάθμευσης). 

 Διαχωρισμός – κατά το δυνατόν – αστικού και επαγγελματικού ιστού 

 Ολοκλήρωση μελετών και έργων σε δημοτικά ακίνητα. 

 Αναζήτηση ιδιωτικών ακινήτων που επιθυμούν να παραχωρηθούν στο 

Δήμο για αξιοποίηση. 

 Πρόσκληση για συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα 

για αξιοποίηση των ακινήτων τους. 

 Εκκαθάριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην τάφρο των ενετικών 

τειχών. 
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 Μέριμνα για ετοιμόρροπα κτίρια. 

 Κατεδάφιση κτιρίων χωρίς ιστορική αξία που δεν μπορούν να 

συντηρηθούν / επισκευαστούν και δημιουργία μικρών χώρων πρασίνου 

/ κήπων με παγκάκια και απαλό φωτισμό στη θέση τους. 

 Τακτική καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων. 

 Αποκομιδή απορριμμάτων με μικρότερα οχήματα λόγω στενότητας των 

οδών. 

 Αύξηση ποσοστού ανακύκλωσης με εφαρμογή συστήματος διαλογής 

στην πηγή. 

 Επαρκής αριθμός απορριματοδεκτών.  

 Κίνητρα για δημιουργία τουριστικού ενδιαφέροντος στο δεύτερο μισό 

της διαδρομής. 

 Άμεση λειτουργία του πολιτιστικού κέντρου με ανάδειξη του 

περιβάλλοντα χώρου. 

 Αποκατάσταση και ολοκλήρωση του Πανάνειου και του περιβάλλοντος 

χώρου. 

 Πεζοδρομήσεις υφιστάμενων οδών. 

 Ενίσχυση της προτεινόμενης διαδρομής με την περιοχή της Αγίας Τριάδας 

καθιστώντας τη διαδρομή κυκλική με στόχο να εμπλουτιστούν οι 

εμπειρίες του επισκέπτη και να δοθεί και μια ευκαιρία σύνδεσης και 

αναβάθμισης και των δυο περιοχών.  

Στο ερώτημα: αναφέρετε ενδεχόμενες ώριμες/επεξεργασμένες προτάσεις που 

εκτιμάτε ότι μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και των 

προτεραιοτήτων του σχεδίου – προγράμματος; (Ερώτημα 20) 

Προτάσεις που αναφέρθηκαν:  

 Πεζοδρόμηση ιστορικού κέντρου, αύξηση πρασίνου, οργανωμένη 

συντήρηση από τεχνική υπηρεσία του δήμου, δημιουργία συμβουλίων 

γειτονιάς, δημιουργία ποδηλατοδρόμων. 
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 Αξιοποίηση ακινήτων για τα οποία έχουν συνταχθεί προτάσεις. 

 Παραχώρηση ή ανταλλαγή ή μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ με σκοπό την αναστήλωση και αξιοποίηση του. 

 Αξιοποίηση της υπάρχουσας κυψέλης εικαστικών με προσθήκη και 

άλλων παραγόντων τέχνης δίπλα στο Πολιτιστικό κέντρο. 

 Ο κόλπος Δέρματα, το μουσείο της Πύλης Παντοκράτορα, η 

πεζοδρόμηση της Αγίας Τριάδας, η πεζοδρόμηση της οδού Δελημάρκου 

 

Αναφέρετε εμπόδια/δυσκολίες που εκτιμάτε ότι τυχόν θα προκύψουν και θα 

λειτουργήσουν ανασχετικά τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην ομαλή και 

έγκαιρη υλοποίηση έργων/δράσεων του σχεδίου – προγράμματος.  (Ερώτημα 

30) 

 

Εμπόδια / Δυσκολίες που αναφέρθηκαν:  

 Γραφειοκρατία / Καθυστερήσεις εγκρίσεων. 

 Απαρχαιωμένες τακτικές της Εφορείας Αρχαιοτήτων. 

 Λάθος άνθρωποι σε λάθος θέσεις. 

 Διαφορά απόψεων / θέσεων μεταξύ των μελών του δημοτικού 

συμβουλίου. 

 Έλλειψη διαφάνειας διαδικασιών. 

 Μετεγκατάσταση αλλοδαπών από την περιοχή. 

 Συνεργασία φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 

 

Αναφέρετε τις αναγκαίες θεσμικές/οργανωτικές ρυθμίσεις, οι οποίες αποτελούν 

προϋπόθεση για το σχεδιασμό, εφαρμογή και λειτουργία του σχεδίου-

προγράμματος (Ερώτημα 40) 

Σχετικά με αναγκαίες θεσμικές / οργανωτικές ρυθμίσεις συνοπτικά 

αναφέρθηκαν:  
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Διαβούλευση με τους πολίτες κατά το σχεδιασμό υποδομών. 

 Τροποποίηση σχεδίου πόλεως λαμβάνοντας υπόψη το χαρακτήρα της 

κάθε περιοχής. 

 Ενημέρωση και συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών, προ-εξασφάλιση 

εγκρίσεων για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις. 

 Ενεργοποίηση κατοίκων για δημιουργία κοινωνικής συνοχής και 

συνεργασίας. 

 Ένταξη της περιοχής σε προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Καθιέρωση θεσμού city / area manager προκειμένου η διακυβέρνηση να 

είναι local oriented. 

 

Λοιπά σχόλια / παρατηρήσεις. (Ερώτημα 50) 

Τρία ζητήματα πρέπει να  τεθούν υπόψιν στην ανάπλαση της περιοχής : 

1. Το θεσμικό και οργανωτικό  ζήτημα το οποίο επικεντρώνεται στις 

αποφάσεις (υπερβατικές καθώς και συμβατικές) που  θα ακολουθήσει ο 

Δήμος προκειμένου να επιτύχει το όραμα που έχει τεθεί για την περιοχή 

του Λάκκου.  

2. Το οικονομικό επιχειρησιακό ζήτημα, το οποίο αφορά τόσο το δημόσιο 

όσο και τον ιδιωτικό χώρο, και τι κίνητρα θα δημιουργηθούν προς τον 

ιδιωτικό τομέα προκειμένου να επενδύσει για τη διαχρονική επιβίωση 

του σχεδίου.  

3. Το επικοινωνιακό, το οποίο αφορά στο κατά πόσο η ολιστική αυτή 

παρέμβαση θα προβληθεί, ούτως ώστε να καταφέρει να πείσει τους 

επιχειρηματίες, ιδιώτες, πολίτες, κοινωνικές ομάδες κλπ, προκειμένου 

να συμμετάσχουν στο εγχείρημα αυτό, με στόχο την εκπλήρωση των 

αρχικών δεσμεύσεων  και  την εξασφάλιση πόρων.  
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 

Για την αστική αναζωογόνηση της περιοχής παρέμβασης απαιτούνται δράσεις 

που θα ικανοποιήσουν ανάγκες σε πολλαπλά πεδία όπως :  

Μεταφορές, προσβασιμότητα και κινητικότητα: Ζητούμενο αποτελεί η 

προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, η συνεργασία και η προώθηση 

της χρήσης των λιγότερων ρυπογόνων τρόπων και μέσων μεταφοράς για τη 

μείωση του θορύβου και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.      

Υπηρεσίες και Υποδομές: Μια ανταγωνιστική πόλη -ζώνη-περιοχή πρέπει να 

επενδύει σε σύγχρονες, αποτελεσματικές και προσιτές υπηρεσίες. Προς τούτο 

αξιοποιούνται οι δυνατότητες των νέων τεχνολογιών ώστε να δώσουν 

αποτελεσματικές και καινοτόμες λύσεις.  

Δημόσιος Χώρος: Με την αναβάθμιση του ο δημόσιος χώρος μπορεί να 

μετατραπεί σε ελκυστικό θύλακα ζωής. Παρεμβάσεις που αφορούν αύξηση 

αστικού πρασίνου και εξοπλισμού,  διαμορφώνουν μια νέα βελτιωμένη 

αισθητική του χώρου, ενώ η ανάπτυξη και συντήρηση τους, συμβάλλουν στη 

δημιουργία χώρων ελκυστικών και ασφαλών όπου οι πολίτες και επισκέπτες 

αισθάνονται σίγουροι και ασφαλείς .    

Πολιτιστικός Τομέας: Η περιοχή μέσω μιας βιώσιμης πολιτιστικής πολιτικής 

προωθεί τον ζωντανό πολιτισμό ο οποίος βασίζεται σε υποδομές  όπως το 

πολιτιστικό κέντρο, το μουσείο, η βιβλιοθήκη, καθώς  και στη διατήρηση της 

ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Μέσω μιας τέτοιας πολιτικής η 

περιοχή θα καταστεί πιο ελκυστική για τους κατοίκους, τους επιχειρηματίες, 

τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες. Θα ενισχυθεί η εικόνα της, το αίσθημα 

ικανοποίησης και αυτοπεποίθησης  των κατοίκων και εν γένει, η αίσθηση 

ταυτότητας του τοπικού πληθυσμού.  

Σήμερα πλέον, οι τέχνες και ο πολιτισμός, χρησιμοποιούνται συνειδητά ως 

εργαλεία αστικής αναγέννησης μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις στον αστικό 
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ιστό. Η ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων συμβάλει ουσιαστικά στην 

επίτευξη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής αστικής αναγέννησης, διότι 

συνεισφέρει καθοριστικά προς τη βιώσιμη ανάπτυξη , ενώ έχει παρατηρηθεί ότι 

η ανάπτυξη των τεχνών και του πολιτισμού, αποτελεί βασικό παράγοντα για την 

ολοκληρωμένη και μακροχρόνια ανάπτυξη  αστικών περιοχών. 

Η πρόταση των έργων εστιάζει – εκτός των άλλων και σε τρία εμβληματικά 

κτίρια  της περιοχής και συγκεκριμένα το Πανάνειο, το Πολιτιστικό Κέντρο του 

Δήμου Ηρακλείου και το Διοικητήριο της Περιφέρειας Κρήτης δημοιουργώντας 

νέα τοπόσημα και χτίζοντας ένα τρίπολο επενδύσεων και έργων στην περιοχή.  

Σχετικά με το πρώτο κτίριο το Πανάνειο,  αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

ιστορίας του Ηρακλείου , με  πλήρη κτιριολογική μελέτη η μπορεί να αξιοποιηθεί 

σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Βενιζελείου-Πανανείου και να 

λειτουργήσει ως Κέντρο Μητέρας Παιδιού, όπως αρχικά είχε αποφασισθεί ή 

όπως με νεότερη απόφασή του προτείνεται να χρησιμοποιηθούν οι χώροι ως 

εξής: 1) Κέντρο Ημέρας για τον Αυτισμό, 2) Κέντρο ανακουφιστικής φροντίδας, 

υποστήριξης και αποκατάστασης, χρονίως πασχόντων (καρκινοπαθών και μη) 

και ασθενών με κινητικά προβλήματα, 3) ως Αυτοτελής Μονάδα Ημερήσιας 

Νοσηλείας, 4) Σταθμός Αιμοδοσίας και 5) Κέντρο Αιμοληψιών. Στην παρούσα 

φάση αναζητούνται οι πόροι. 

Το Πολιτιστικό κέντρο, το οποίο αποτελεί ένα άλλο εμβληματικό έργο του 

Δήμου Ηρακλείου το οποίο από την αρχή της δημιουργίας του, αποσκοπεί στην 

ανάπτυξη νέων κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, 

στη προώθηση προαγωγή, προβολή και διάδοση της μουσικής, του θεάτρου, του 

χορού, του κινηματογράφου και των εικαστικών τεχνών, καθώς και την 

οργάνωση και φιλοξενία συνεδρίων.  

Το νέο Διοικητήριο της Περιφέρειας Κρήτης είναι ένα έργο εν εξελίξει  στην 

περιοχή του «Λάκκου», κοντά στο ιστορικό κτήριο του «Πανανείου 

Νοσοκομείου» και του μνημειακού κτηριακού συνόλου του Ιερού Ναού Αγίου 
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Ματθαίου (συγκεκριμένα στη θέση ‘υγειονομικό2’). Το νέο αυτό κτίριο εκτός του 

ότι θα φιλοξενήσει τη στέγαση  πολλών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, θα 

συγκεντρώνει και μεγάλο αριθμό προς εξυπηρέτηση πολιτών. 

Παρακάτω παρατίθενται τα οι κατηγορίες παρέμβασης  των δράσεων. 

 

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Αναβάθμιση δημόσιου χώρου 

  

Αφορά κυρίως στη δημιουργία νέων υποδομών ή αποκατάσταση και ανάπλαση 

υφιστάμενων δημόσιων κτιρίων, διατηρητέων και μνημείων. 

Συμπεριλαμβάνονται αναπλάσεις οδών και πλατειών.  

 

Προτεινόμενες δράσεις:  

 Ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος της Περιφέρειας Κρήτης. 

 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΠΣΚΗ. 

 Ανάπλαση Δυτικών Νεωρίων. 

 Ανάπλαση όψεων «Δουκικού Ανάκτορου». 

 Δημιουργία Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στη Στοά ΜΑΚΑΣΙ. 

 Αποκατάσταση και αξιοποίηση «ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ». 

 Αποκατάσταση και αξιοποίηση κτιρίου «ΜΙΝΩΣ».  

 Αποκατάσταση και αξιοποίηση μεγάρου «ΚΟΘΡΗ» 

 Απαλλοτριώσεις / Κατεδαφίσεις κτιρίων  - Δημιουργία κοινόχρηστων 

χώρων 

 Προμήθεια εξοπλισμού Βικελαίας Βιβλιοθήκης. 

 
2 Στη θέση «υγειονομικό» καθώς εκεί προϋπήρχε το κτήριο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, ενώ 
για πολλές δεκαετίες στεγαζόταν υπηρεσίες υγείας.  



 

 

Σχεδιασμός & ανάπτυξη μεθοδολογίας υλοποίησης προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης, με 

στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την αναζωογόνηση του αστικού χώρου περιοχής 

ιστορικού κέντρου, Δήμου Ηρακλείου 

Παραδοτέο 3. ⚫ Φάση Γ. ⚫ Μάιος 2021 

 

 
 

 

Σελίδα | 41 

 

 Προμήθεια εξοπλισμού Βασιλικής του Αγίου Μάρκου. 

 Προμήθεια εξοπλισμού ΠΣΚΗ. 

 Ανάπλαση οδών Καλοκαιρινού, Αγίου Μηνά, Γιαννίκου. 

 Προσβασιμότητα και διασύνδεση ενετικών τειχών. 

 Εκπόνηση μελέτης Συνολικής Θεώρησης Αισθητικής και Λειτουργικής 

Αναβάθμισης – Ανάδειξης περιοχής Λάκκου. 

 

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης 

 

Πρόκειται για εφαρμογή συστημάτων που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες που 

αφορούν την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες με στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσα από τα οικονομικά και περιβαλλοντικά 

οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή τους.  

Προτεινόμενες δράσεις :  

 Συστήματα παροχής ασύρματης 

πρόσβασης στο διαδίκτυο.  

 Συστήματα έξυπνου οδοφωτισμού. 

 Συστήματα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και προμήθεια 

συστημάτων έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων. 

 Συστήματα τηλεχειρισμού – ελέγχου δημόσιων υποδομών και δικτύων 

της περιοχής παρέμβασης. 

 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών – ηλιακών συστημάτων στο ΠΣΚΗ και 

αντικατάσταση του υφιστάμενου φωτισμού με φωτισμό τεχνολογίας 

LED. 

 Σύστημα προστασίας εξωτερικών χώρων ΠΣΚΗ. 
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ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας 

 

Το πεδίο αφορά τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματος 

μεταφορών της περιοχής και προτείνει παρεμβάσεις προκειμένου να 

διασφαλίζεται η προσβασιμότητα και η κινητικότητα σε όλους τους πολίτες, να 

επιτυγχάνεται χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και έξυπνη και αποτελεσματική 

συνδεσιμότητα.  

Προτεινόμενες δράσεις : 

 Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για 

μεταφορά επισκεπτών από και προς τις πύλες 

εισόδου της διαδρομής. 

 Συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας .  

 Συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης.  

 Συστήματα ελέγχου πρόσβασης σε πεζοδρόμους 

 Θέσεις για φόρτιση ηλεκτρονικών οχημάτων 

 Ανάπλαση και καλλωπισμός εξωτερικών χώρων ΠΣΚΗ 

 

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Προβολή και προώθηση της περιοχής  

 

Αφορά σε δράσεις που στόχο έχουν να αναδείξουν και να 

προβάλουν την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης 

προκειμένου να προσελκύσει επισκέπτες, κατοίκους και 

επιχειρηματίες να δράσουν στην περιοχή.   

 

Προτεινόμενες δράσεις :  

 Διοργάνωση εκδηλώσεων για τη λειτουργική τόνωση – ανάδειξη  

περιοχής (με έμφαση σε δράσεις πολιτισμού, όπως μουσική, 

performance, εκθέσεις, προβολές, ομιλίες, οργανωμένοι περίπατοι κ.α.).  
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 Εγκατάσταση συστημάτων/πλατφορμών ενίσχυσης τοπικής 

επιχειρηματικότητας μέσω υπηρεσιών αλληλεπίδρασης, ενίσχυσης 

πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών. 

 Θεσμοθέτηση βραβεύσεων για τις αρτιότερες παρεμβάσεις στον 

ιδιωτικό χώρο. 

 Ενέργειες και δράσεις συμμετοχικού χαρακτήρα. 

 Πρωτοβουλίες κοινωνικής ενσωμάτωσης – εθελοντισμός. 

 Διαρκές (χωρικό) marketing. 

 Άυλες δράσεις με πρωτοβάθμιες εκπαιδευτικές δομές – ένταξη του 

μαθητικού δυναμικού στις διεργασίες. 

 Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, τουριστικών ξεναγήσεων, 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το ΠΣΚΗ. 

 

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Ενίσχυση τοπικής ταυτότητας 

 

Αφορά σε παρεμβάσεις κυρίως ανάδειξης εξωτερικών όψεων και 

περιβαλλόντων χώρων που στόχο έχουν να ενισχύσουν το τοπικό υπόβαθρο 

και τον πολιτισμό μέσω δημιουργίας προτύπων και μορφολογικών κανόνων.  

 

Προτεινόμενες δράσεις :  

 Κίνητρα αποκατάστασης κτιριακών υποδομών (ιδιωτικά κτίρια). 

 Ανάδειξη εξωτερικών όψεων δημόσιων ή ιδιωτικών κτιρίων. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων επιγραφών. 

 Καλλωπισμός κοινόχρηστων χώρων & χώρων πρασίνου. 

 Προμήθεια κοινόχρηστου εξοπλισμού και φωτισμού. 
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 Προμήθεια εξοπλισμού διακόσμησης εξωτερικού χώρου (εορταστικός, 

κοινών προωθητικών ενεργειών κλπ). 

 Προμήθεια φωτισμού για το ΠΣΚΗ βάσει αρχιτεκτονικής πρότασης. 

 Εξοπλισμός εστιατορίου ΠΣΚΗ. 

 

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Eνίσχυση τοπικής  επιχειρηματικότητας (Αστικό ΤΑΠΤοΚ) 

 

 

 

 

Εφαρμογή ολοκληρωμένου πολύ-τομεακού προγράμματος τύπου ΤΑΠΤοΚ για 

την συνολική αναβάθμιση και ανάδειξη της περιοχής. Η προσέγγιση αυτή 

υλοποιείται μέσω της «από κάτω προς τα πάνω» μεθόδου η οποία δίνει την 

ευκαιρία στους κατοίκους, φοιτητές, επισκέπτες και επιχειρηματίες της 

περιοχής να επιλέξουν οι ίδιοι τον τρόπο και τη διαδρομή αναβάθμισης και 

ανάδειξης της περιοχής τους.  

 

Προτεινόμενες δράσεις :  

 Στήριξη υφιστάμενων και εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων. 

 Κίνητρα για καινοτόμο επιχειρηματικότητα – startups. 

 Ενίσχυση πολιτιστικής-δημιουργικής βιομηχανίας. 

 Ενίσχυση κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας. 

 Ψηφιακή επιχειρηματικότητα-marketing. 

 Βελτίωση Ψηφιακών και λοιπών δεξιοτήτων. 

 Ενθάρρυνση τοπικής δικτύωσης. 
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ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Θεσμικές Ρυθμίσεις  

 

Προτεινόμενες δράσεις :  

 Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου. 

 Κίνητρα εγκατάστασης στην περιοχή. 

 Κάρτα δημότη. 

 

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Τοπική Διακυβέρνηση - Διαχείριση  

 

Προτεινόμενες δράσεις :  

 Καθιέρωση θεσμού city / area manager 

προκειμένου η διακυβέρνηση να είναι local 

oriented 

 Λειτουργία συμβουλίου γειτονιάς 

 

Συνολικά προτείνονται 56 έργα συνολικού προϋπολογισμού 41.564.000 ευρώ 

και αποτυπώνονται ανά κατηγορία παρέμβασης στα παρακάτω διαγράμματα: 
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των Παρεμβάσεων.  
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Τίτλος Παρέμβασης Σύντομη περιγραφή δράσης 
Απαιτούμενες 

άδειες / μελέτες 
Βαθμός Ωριμότητας 

Κατηγορία 
έργων/δράσεων 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Κατηγορία 
δικαιούχων 
(ενδεικτικά) 

Ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός  

Προτεινόμενη 
Πηγή 

Χρηματοδότησης 

1. ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 25.494.000,00   

Νέο κτιριακό συγκρότημα της 
Περιφέρειας Κρήτης 

Αφορά, στην ανέγερση κτιρίου γραφείων, αναψυκτηρίου, 
υποσταθμού Δ.Ε.Η.- Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε, μικρή πεζογέφυρα και 
πλήρης  αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντος- ακαλύπτου 
χώρου του οικοπέδου της Περιφέρειας Κρήτης. Το συνολικό 
εμβαδόν κάλυψης του συγκροτήματος  είναι 1220,4τμ. και 
δόμησης 3347,20 τμ.  
Το κτίριο γραφείων διατάσσεται σε τέσσερις υπέργειους 
ορόφους (Ισόγειο, Α’, Β’ και Γ’ όροφος) και δύο υπόγειους (Α’ 
και Β’ υπόγειο). Στους υπέργειους ορόφους, συνολικού 
εμβαδού 3321,70τμ. στεγάζονται οι χώροι κύριας χρήσης του 
κτηρίου και στα δύο υπόγεια συνολικού εμβαδού 1939,12 τμ., 
χώροι Στάθμευσης, χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων, αρχεία, 
αποθήκες και λοιποί βοηθητικοί χώροι.  
Στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου, εκτός των γραφείων και 
των λοιπών βοηθητικών χώρων, χωροθετείται αίθουσα 
σεμιναρίων- διαλέξεων, προβολών, ενώ τμήμα των 
εσωτερικών χώρων κίνησης και αναμονής (φουαγιέ) του 
ισογείου (φουαγιέ αίθουσας) και του Α’ ορόφου λειτουργούν 
ως χώροι έκθεσης της τοπικής ιστορίας (έκθεση ιστορικών 
ιατρικών εργαλείων κλπ). Στον Α’ , Β’ και Γ’ όροφο, του 
κτιρίου χωροθετούνται χώροι γραφείων και οι απαραίτητοι 
βοηθητικοί τους χώροι. Η πρόσβαση των πεζών από τον 
υπαίθριο χώρο γίνεται μέσω τεσσάρων εισόδων στο επίπεδο 
του Ισογείου και μέσω δύο εισόδων στη στάθμη του Α’ 
ορόφου. 
Το κτιριακό συγκρότημα συμπληρώνουν ο ανεξάρτητος 
Υπόγειος Υποσταθμός της Δ.Ε.Η.- Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε, για την 
υπογείωση τμήματος του όμορου δικτύου της και υπόγειες 
δεξαμενές νερού. Προβλέπεται η αναδιαμόρφωση του 
συνόλου του υπαιθρίου χώρου του γηπέδου συνολικού 
εμβαδού 1703,74 τμ. 

Έχουν 
ολοκληρωθεί οι 
απαιτούμενες 
μελέτες 

Έχουν ολοκληρωθεί οι 
απαιτούμενες μελέτες 

Εργολαβία, 
Προμήθεια 

Περιφέρεια 
Κρήτης 

Περιφέρεια 
Κρήτης 

11.800.000,00 
ΠΟΡΟΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Ανάπλαση Δυτικών  Νεωρίων 
ενετικού λιμένα, για τις ανάγκες 
στέγασης ήπιων αθλητικών 
δραστηριοτήτων. 

Αφορά σε εργασίες  στερέωσης των Νεωρίων για την 
επίτευξη της αναγκαίας στατικής επάρκειας και την 
διαμόρφωση τους για χρήση αθλητικού - πολιτιστικού 
χαρακτήρα (Σκάκι, ξιφασκία, αντισφαίριση κλπ). 

Υπάρχει μελέτη 
από 
αρχιτεκτονικό 
διαγωνισμό, 
απαιτείται 
εκπόνηση μελέτης 
εφαρμογής και 
αδειοδότησης 
από ΕΦΑ 
Ηρακλείου.  

Υπό ανάθεση μελέτη 
εφαρμογής. Προβλέπεται 
από τις Χρήσεις Γης του 
ΓΠΣ Ηρακλείου 

Μελέτη, 
Εργολαβία 

Δήμος 
Ηρακλείου 

Δήμος 
Ηρακλείου, 
ΓΓΑθλητισμού,  
Εθνικό 
Αθλητικό 
Κέντρο 
Ηρακλείου 
(ΕΑΚΗ). 

1.500.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ή 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Αποκατάσταση κτιρίου 
«ΜΙΝΩΣ» και δημιουργία 
Κέντρου Προβολής Κρητικής 
Διατροφής.  

Αφορά σε εργασίες αποκατάστασης, προσθήκης 3ου ορόφου, 
εσωτερικής διαμόρφωσης των χώρων  του παλαιού 
ξενοδοχείου Μίνως για τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου 
Προβολής Κρητικής Διατροφής.  

Υπάρχουν 
οριστικές μελέτες 
(Αρχιτεκτονική -
Στατική -Η/Μ), 
συντάσσονται 

Υπό εκπόνηση μελέτη 
εφαρμογής, έχει 
υποβληθεί προς έγκριση  
από την ΕΦΑ Ηρακλείου. 
Προβλέπεται από τις 

Εργολαβία, 
Προμήθεια 

Δήμος 
Ηρακλείου 

Δήμος 
Ηρακλείου 

1.700.000,00 
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 



 

 

Σχεδιασμός & ανάπτυξη μεθοδολογίας υλοποίησης προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης, με 

στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την αναζωογόνηση του αστικού χώρου περιοχής 

ιστορικού κέντρου, Δήμου Ηρακλείου 
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Τίτλος Παρέμβασης Σύντομη περιγραφή δράσης 
Απαιτούμενες 

άδειες / μελέτες 
Βαθμός Ωριμότητας 

Κατηγορία 
έργων/δράσεων 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Κατηγορία 
δικαιούχων 
(ενδεικτικά) 

Ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός  

Προτεινόμενη 
Πηγή 

Χρηματοδότησης 

μελέτες 
Εφαρμογής. 

Χρήσεις Γης του ΓΠΣ 
Ηρακλείου 

Αποκατάσταση Μεγάρου 
«ΚΟΘΡΗ» για την στέγαση της 
Δημοτικής Πινακοθήκης και 
εργαστηρίου συντήρησης 
παλαιών βιβλίων του δήμου. 

Αφορά σε εργασίες αποκατάστασης, στατικής ενίσχυσης και 
εσωτερικής διαμόρφωσης των χώρων του τριόροφου 
νεοκλασσικού διατηρητέου κτίσματος (συνολικού εμβαδού 
περίπου 950 Μ2),  για τις ανάγκες στέγασης δημοτικής 
πινακοθήκης και εργαστηρίων συντήρησης. 

Απαιτείται η 
εκππόνηση 
τεχνικών μελετών 
(Αρχιτεκτονικής) 

Έχουν ολοκληρωθεί τα 
τεύχη και οι σχετικές 
διαδικασίες  του 
διαγωνισμού  για την 
εκπόνηση των μελετών. 
Προβλέπεται από τις 
Χρήσεις Γης του ΓΠΣ 
Ηρακλείου 

Μελέτη, 
Εργολαβία, 
Προμήθεια 

Δήμος 
Ηρακλείου – 
Βικελαία 
Βιβλιοθήκη 

Δήμος 
Ηρακλείου 

2.500.000,00 
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Εξοπλισμός Βασιλικής Αγίου 
Μάρκου για τις ανάγκες 
εκθέσεων και μουσικών 
εκδηλώσεων. 

Η Βασιλική Αγίου Μάρκου αποτελεί παραδοσιακά και 
διαχρονικά τον  εμβληματικό χώρο πολιτιστικών 
εκδηλώσεων  της πόλης. Για τις ανάγκες διοργάνωσης 
εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων απαιτείται η 
προμήθεια του αναγκαίου  εξοπλισμού (προθηκών εκθέσεων, 
ήχου, φωτισμού, κλπ) 

Δεν απαιτουνται 
μελέτες και 
σχετικές 
αδειοδοτήσεις. 

Επίκειται η σύνταξη 
Τευχών για την 
προμήθεια του 
αναγκαίου εξοπλισμού.  

Προμήθεια 
Δήμος 
Ηρακλείου 

Δήμος 
Ηρακλείου, 

250.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ή 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Αποκατάσταση όψεων 
«Δουκικού Ανακτόρου»,  

Αφορά στην αποκατάσταση των όψεων (αναπτύγματος 
περίπου 110 μέτρων) του οικοδομικού τετραγώνου στο οποίο 
αναπτυσσόταν το Δουκικό Ανάκτορο. 

Ολκλήρωση 
μελετών και 
έγκριση τους από 
την ΕΦΑ 
Ηρακλείου. 

Υπάρχει Ανάδοχος της 
«Ειδικής Αρχιτεκτονικής 
μελέτης για την ανάδειξη 
ευρύτερης περιοχής 
Κρήνης  Μοροζίνη». 
Προβλέπεται από τις 
Χρήσεις Γης του ΓΠΣ 
Ηρακλείου και την 
Μελέτη Ανάδειξης Παλιάς 
Πόλης Ηρακλείου. 

Εργολαβία 
Δήμος 
Ηρακλείου 

Δήμος 
Ηρακλείου, 

1.000.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ή 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Εξοπλισμός «Βικελαίας 
Βιβλιοθήκης» και Κέντρου 
Τουριστικής Προβολής - 
Πληροφόρησης του δήμου 
Ηρακλείου. 

Η Βικελαία Βιβλιοθήκη  αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 
δομές πολιτισμού της πόλης που στεγάζεται σε ένα σύγχρονο 
κτίριο στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου. Για τις ανάγκες 
οργάνωσης και αξιοποίησης του πλούσιου αρχείου της 
απαιτείται η προμήθεια του αναγκαίου  εξοπλισμού που 
αφορά σε εργασίες συντήρησης παλαίτυπων βιβλίων, 
ψηφιοποίησης ιστορικών εντύπων κλπ. 

Δεν απαιτουνται 
μελέτες και 
σχετικές 
αδειοδοτήσεις. 

Επίκειται η σύνταξη 
Τευχών για την 
προμήθεια του 
αναγκαίου εξοπλισμού.  

Προμήθεια 

Δήμος 
Ηρακλείου – 
Βικελαία 
Βιβλιοθήκη 

Δήμος 
Ηρακλείου, 
Βικελαία 
Βιβλιοθήκη 

250.000,00 

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 
2021-2027, 
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ, 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Ανάπλαση Οδού Καλοκαιρινού 
από Οδό Ίδης έως την συμβολή 
με την Αγίου Μηνά,  

Αφορά σε εργασίες ανάπλασης και προμήθειας αστικού 
εξοπλισμού στο τμήμα  της Οδού Καλοκαιρινού (συνολικού  
μήκους 250 περίπου μέτρων), από την οδό Ίδης έως και την 
συμβολή με την Οδό  Αγίου Μηνά  

Απαιτείται η 
έγκριση από τις 
αρμόδιες 
υπηρεσίες του 
Υπουργείου 
Πολιτισμού, (ΕΦΑ 
Ηρακλείου  και 
Υπηρεσία 
Νεωτέρων 
Μνημείων 
Κρήτης). 

Έχει ολοκληρωθεί  η 
Ειδική Αρχιτεκτονική 
μελέτη εφαρμογής και 
εκπονούνται οι λοιπές 
μελέτες. Συντάσσονται  
τεύχη δημοπράτησης. 
Προβλέπεται από τις 
Χρήσεις Γης του ΓΠΣ 
Ηρακλείου και την 
Μελέτη Ανάδειξης Παλιάς 
Πόλης Ηρακλείου. 

Εργολαβία 
Δήμος 
Ηρακλείου 

Δήμος 
Ηρακλείου 

800.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ / 
Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 
2021-2027 



 

 

Σχεδιασμός & ανάπτυξη μεθοδολογίας υλοποίησης προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης, με 

στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την αναζωογόνηση του αστικού χώρου περιοχής 

ιστορικού κέντρου, Δήμου Ηρακλείου 
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Τίτλος Παρέμβασης Σύντομη περιγραφή δράσης 
Απαιτούμενες 

άδειες / μελέτες 
Βαθμός Ωριμότητας 

Κατηγορία 
έργων/δράσεων 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Κατηγορία 
δικαιούχων 
(ενδεικτικά) 

Ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός  

Προτεινόμενη 
Πηγή 

Χρηματοδότησης 

Ανάπλαση Οδού Αγίου Μηνά 
έως την συμβολή με οδό 1821. 

Αφορά σε εργασίες ανάπλασης και προμήθειας αστικού 
εξοπλισμού στο τμήμα  της Οδού Αγίου Μηνά, (συνολικού  
μήκους 280 περίπου μέτρων), από την οδό Καλοκαιρινού  έως 
και την συμβολή με την Οδό  1821 

Απαιτείται η 
έγκριση από τις 
αρμόδιες 
υπηρεσίες του 
Υπουργείου 
Πολιτισμού, (ΕΦΑ 
Ηρακλείου  και 
Υπηρεσία 
Νεωτέρων 
Μνημείων 
Κρήτης). 

Επίκειται η σύνταξη 
διακήρυξης για την 
σύνταξη ειδικής 
αρχιτεκτονικής μελέτης 
και μελέτης Η/Μ. 
Προβλέπεται από τις 
Χρήσεις Γης του ΓΠΣ 
Ηρακλείου και την 
Μελέτη Ανάδειξης Παλιάς 
Πόλης Ηρακλείου. 

Μελέτη, 
Εργολαβία 

Δήμος 
Ηρακλείου 

Δήμος 
Ηρακλείου 

850.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ / 
Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 
2021-2027 

Ανάπλαση οδού  Γιαννίκου,  

Αφορά σε εργασίες ανάπλασης και προμήθειας αστικού 
εξοπλισμού στην οδό Γιαννίκου που συνδέει την περιοχή του 
Αγίου Μηνά  με την περιοχή του Πολιτιστικού - Συνεδριακού 
Κέντρου Ηρακλείου και την συνοικία του Λάκκου.  

Το έργο είναι 
αδειοδοτημένο. 

Έχει  δημοπρατηθεί το 
έργο Ανάπλασης της 
οδού, εκπονούνται έργα 
υπογειοποίησης από την  
ΔΕΔΗΕ. Προβλέπεται από 
τις Χρήσεις Γης του ΓΠΣ 
Ηρακλείου και την 
Μελέτη Ανάδειξης Παλιάς 
Πόλης Ηρακλείου.   

Εργολαβία 
Δήμος 
Ηρακλείου 

Δήμος 
Ηρακλείου 

714.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ / 
Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 
2021-2027 

Εκπόνηση Μελέτης Συνολικής 
Θεώρησης Αισθητικής και 
Λειτουργικής Αναβάθμισης - 
Ανάδειξης περιοχής Λάκκου: 
1)    Σύνταξη Μορφολογικού 
Κανονισμού ( χρωματική 
πρόταση-κανονισμός ταμπελών- 
μορφολογικών στοιχείων κλπ) 

Αφορά στην εκπόνηση σχετικής μελέτης προδιαγραφών και 
κανονισμού που θα αφορά στην διαμόρφωση ενός Οδηγού 
εφαρμογής για  την χρήση από μελετητές και ιδιοκτήτες στο 
πλαίσιο παρεμβάσεων ανακαίνισης όψεων και εν γένει 
μορφολογικών στοιχείων των κτιρίων. 

Απαιτείται η 
έγκριση από τις 
αρμόδιες 
υπηρεσίες του 
Υπουργείου 
Πολιτισμού, (ΕΦΑ 
Ηρακλείου  και 
Υπηρεσία 
Νεωτέρων 
Μνημείων Κρήτης). 

Επίκειται σύνταξη  
προδιαγραφών - τευχών 
προκήρυξης  ειδικής 
αρχιτεκτονικής μελέτης. 
Προβλέπεται από τις 
Χρήσεις Γης του ΓΠΣ 
Ηρακλείου και την 
Μελέτη Ανάδειξης Παλιάς 
Πόλης Ηρακλείου. 

Μελέτη, 
Εργολαβία 

Δήμος 
Ηρακλείου 

Δήμος 
Ηρακλείου 

60.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Εκπόνηση Μελέτης Συνολικής 
Θεώρησης Αισθητικής και 
Λειτουργικής Αναβάθμισης - 
Ανάδειξης περιοχής Λάκκου. 
2)    Θεσμοθέτηση «Δικτύου 
Προστασίας Κοινόχρηστων 
Χώρων παραδοσιακού 
Πολεοδομικού ιστού και 
καθορισμός Όρων και 
Περιορισμών Δόμησης – 
Χρήσεων – Πολεοδομικός 
Κανονισμός». 

Αφορά στην εκπόνηση μελέτης αποτύπωσης -τεκμηρίωσης 
του παραδοσιακού πολεοδομικού ιστού στην περιοχή του 
Λάκκου και την διαμόρφωση κανονισμού και όρων δόμησης 
που θα διέπει τις παρεμβάσεις αποκατάστασης των κτιρίων 
της περιοχής. 

Απαιτείται η 
έγκριση από τις 
αρμόδιες 
υπηρεσίες του 
Υπουργείου 
Πολιτισμού, (ΕΦΑ 
Ηρακλείου  και 
Υπηρεσία 
Νεωτέρων 
Μνημείων 
Κρήτης), καθώς, 
των τεχνικών 
υπηρεσιών καθώς 
και την 
επικύρωση τους 
από το Δημοτικό 

  120.000,00 



 

 

Σχεδιασμός & ανάπτυξη μεθοδολογίας υλοποίησης προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης, με 

στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την αναζωογόνηση του αστικού χώρου περιοχής 

ιστορικού κέντρου, Δήμου Ηρακλείου 
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Τίτλος Παρέμβασης Σύντομη περιγραφή δράσης 
Απαιτούμενες 

άδειες / μελέτες 
Βαθμός Ωριμότητας 

Κατηγορία 
έργων/δράσεων 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Κατηγορία 
δικαιούχων 
(ενδεικτικά) 

Ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός  

Προτεινόμενη 
Πηγή 

Χρηματοδότησης 

Συμβούλιο δήμου 
Ηρακλείου. 

Αποκατάσταση του 
διατηρητέου κτιρίου του 
«Πανανείου» και δημιουργία 
Αστικής Δομής Περίθαλψης – 
Πρόνοιας. Απόδοση του 
κεντρικού ακάλυπτου αίθριου 
σε κοινή χρήση και λειτουργική 
διασύνδεση του με τους 
κοινόχρηστους χώρους της 
περιοχής. 

Αφορά σε εργασίες αποκατάστασης, στατικής ενίσχυσης και 
εσωτερικής διαμόρφωσης των χώρων του διατηρητέου 
κτίσματος του Πανανείου Νοσοκομείου (συνολικού Εμβαδού 
περίπου 1200 Μ2),  για την δημιουργία Αστικής Δομής 
Περίθαλψης – Πρόνοιας στο κτιριακό συγκρότημα και 
διαμόρφωση του εσωτερικού αιθρίου για την απόδοση του σε 
κοινή χρήση και λειτουργική διασύνδεση του με τους 
κοινόχρηστους χώρους της περιοχής. 

Απαιτείται η 
έγκριση από τις 
αρμόδιες 
υπηρεσίες του 
Υπουργείου 
Πολιτισμού, (ΕΦΑ 
Ηρακλείου  και 
Υπηρεσία 
Νεωτέρων 
Μνημείων 
Κρήτης), καθώς, 
των τεχνικών 
υπηρεσιών καθώς 
και την 
επικύρωση τους 
από το δημοτικό 
συμβούλιο του 
Ηρακλείου και το 
ΔΣ του 
Βενιζελείου 
Νοσοκομείου. 

Συντάσσονται 
Προδιαγραφές για 
εκπόνηση ειδικής 
αρχιτεκτονικής μελέτης 
αποκατάστασης του 
κτιρίου. Προβλέπεται 
από τις Χρήσεις Γης του 
ΓΠΣ Ηρακλείου και την 
Μελέτη Ανάδειξης Παλιάς 
Πόλης Ηρακλείου. 

Μελέτη, 
Εργολαβία, 
Προμήθεια. 

Δήμος 
Ηρακλείου. 

Δήμος 
Ηρακλείου, 
Βενιζέλειο 
Νοσοκομείο. 

1.800.000,00 
Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ 
2021 - 2027 

Έργα προσβασιμότητας και 
διασύνδεσης περιοχής Λάκκου 
με τα ενετικά τείχη. 

Αφορά σε εργασίες διαμόρφωσης αναγκαίων ρυθμίσεων για 
την προσβασιμότητα στην ευρύτερη περιοχή του Λάκκου και 
την διασύνδεση του με τα ενετικά τείχη στην βάση των 
αρχών της Προσβασιμότητας. Προμήθεια του αναγκαίου 
αστικού εξοπλισμού. 

Απαιτείται η 
έγκριση από τις 
αρμόδιες 
υπηρεσίες του 
Υπουργείου 
Πολιτισμού, (ΕΦΑ 
Ηρακλείου  και 
Υπηρεσία 
Νεωτέρων 
Μνημείων 
Κρήτης), καθώς 
και  των τεχνικών 
υπηρεσιών του 
δήμου Ηρακλείου. 

Συντάσσονται 
προδιαγραφές για την 
εκπόνηση σχετικής 
μελέτης. Προβλέπεται 
από τις Χρήσεις Γης του 
ΓΠΣ Ηρακλείου και την 
Μελέτη Ανάδειξης Παλιάς 
Πόλης Ηρακλείου. 

Μελέτη, 
Εργολαβία 

Δήμος 
Ηρακλείου. 

Δήμος 
Ηρακλείου 

250.000,00 
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 



 

 

Σχεδιασμός & ανάπτυξη μεθοδολογίας υλοποίησης προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης, με 
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Τίτλος Παρέμβασης Σύντομη περιγραφή δράσης 
Απαιτούμενες 

άδειες / μελέτες 
Βαθμός Ωριμότητας 

Κατηγορία 
έργων/δράσεων 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Κατηγορία 
δικαιούχων 
(ενδεικτικά) 

Ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός  

Προτεινόμενη 
Πηγή 

Χρηματοδότησης 

Προβλέψεις  απαλλοτρίωσης – 
αποκατάστασης - ανάδειξης 
ιδιωτικών μνημείων 
(κηρυγμένων και 
χαρακτηρισμένων ως μνημεία). 

Αφορά στην απαλλοτρίωση και αποκατάσταση μνημείων της 
ενετικής περιόδου, τα οποία βρίσκονται σε ιδιοκτησιακό  
καθεστώς ιδιωτών. 

Απαιτείται η 
έγκριση από τις 
αρμόδιες 
υπηρεσίες του 
Υπουργείου 
Πολιτισμού, (ΕΦΑ 
Ηρακλείου  και 
Υπηρεσία 
Νεωτέρων 
Μνημείων 
Κρήτης), καθώς 
και  απόφαση του 
ΔΣ του δήμου 
Ηρακλείου. 

Διερευνούνται οι 
διαδικασίες 
απαλλοτρίωσης. 
Προβλέπεται από τις 
Χρήσεις Γης του ΓΠΣ 
Ηρακλείου και την 
Μελέτη Ανάδειξης Παλιάς 
Πόλης Ηρακλείου. 

Μελέτη, 
Εργολαβία 

Δήμος 
Ηρακλείου 

Δήμος 
Ηρακλείου 

1.000.000,00 
Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ 
2021 - 2027 

Διαμόρφωση περιβάλλοντα 
χώρου Πολιτιστικού Κέντρου 
και λήψη μέτρων ασφάλειας 
των προσβάσιμων χώρων και 
εγκαταστάσεων του. 

Αφορά σε εργασίες διαμόρφωσης αναγκαίων ρυθμίσεων για 
την προσβασιμότητα στην περιοχή πέριξ του Πολιτιστικού 
Κέντρου Ηρακλέιου  και την διασύνδεση του με τα ενετικά 
τείχη στην βάση των αρχών της Προσβασιμότητας. 
Προμήθεια του αναγκαίου αστικού εξοπλισμού. 

Απαιτείται η 
έγκριση από τις 
αρμόδιες 
υπηρεσίες του 
Υπουργείου 
Πολιτισμού, (ΕΦΑ 
Ηρακλείου  και 
Υπηρεσία 
Νεωτέρων 
Μνημείων 
Κρήτης), καθώς 
και  των τεχνικών 
υπηρεσιών του 
δήμου Ηρακλείου. 

Συντάσσονται 
προδιαγραφές για την 
εκπόνηση σχετικής 
μελέτης. Προβλέπεται 
από τις Χρήσεις Γης του 
ΓΠΣ Ηρακλείου και την 
Μελέτη Ανάδειξης Παλιάς 
Πόλης Ηρακλείου. 

Μελέτη, 
Εργολαβία. 

Δήμος 
Ηρακλείου  

Δήμος 
Ηρακλείου 

200.000,00 
Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ 
2021 - 2027 

Απαλλοτριώσεις / Κατεδαφίσεις 
κτιρίων  - Δημιουργία 
κοινόχρηστων χώρων 

Αφορά σε απαλλοτριώσεις και κατεδαφίσεις 
εγκαταλλελημένων κτιρίων που δεν επισκευάζονταικαι 
δημιουργία στη θέση τους κοινόχρηστων χώρων. 

Τεχνικές μελέτες Σύνταξη προδιαγραφών 
Μελέτη, 
Εργολαβία 

Δήμος 
Ηρακλείου  

Δήμος 
Ηρακλείου 

500.000,00 
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Εξοπλισμός Σύχρονων 
Τεχνολογιών Πληροφορικής, 
επικοινωνιών και υποδομών 

Το Π.Σ.Κ.Η είναι ένας χώρος όπου διαδραματίζονται, 
οργανώνονται πολλές διαφορετικές υπηρεσίες, έτσι 
προκύπτει η ανάγκη προμήθειας: πληροφοριακών 
συστημάτων (π.χ υπολογιστές, εκτυπωτές), τοποθέτηση 
"info point" πίνακες ανακοινώσεων όπου ο πολίτης - 
επισκέπτης θα ενημερώνεται για τις εκδηλώσεις του χώρου 
μας καθώς και για την ιστορία του τόπου, δημιουργία 
πλατφόρμας πωλήσεων ηλεκτρονικών εισητηρίων είναι κάτι 
το οποίο θα συμβάλει στην διεκόληνσει των διαδικασιών 
πρός τους πολίτες - επισκέπτες, εξοπλισμός θεατρικού 
φωτισμού, ηχητικών συστημάτων, εξοπλισμός συνεδρίων. 

Σύνταξη Κειμένου 
Τεχνικών 
προδιαγραφών.  

Συντάσσονται 
προδιαγραφές για τον 
εξοπλισμό ΤΠΕ του ΠΣΚΗ 

Μελέτη, 
Εργολαβία, 
Προμήθεια  

Δήμος 
Ηρακλείου  

ΔΕΠΑΝΑΛ 200.000,00 
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ  3.400.000,00   



 

 

Σχεδιασμός & ανάπτυξη μεθοδολογίας υλοποίησης προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης, με 

στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την αναζωογόνηση του αστικού χώρου περιοχής 

ιστορικού κέντρου, Δήμου Ηρακλείου 

Παραδοτέο 3. ⚫ Φάση Γ. ⚫ Μάιος 2021 

 

 
 

 

Σελίδα | 50 

 

Τίτλος Παρέμβασης Σύντομη περιγραφή δράσης 
Απαιτούμενες 

άδειες / μελέτες 
Βαθμός Ωριμότητας 

Κατηγορία 
έργων/δράσεων 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Κατηγορία 
δικαιούχων 
(ενδεικτικά) 

Ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός  

Προτεινόμενη 
Πηγή 

Χρηματοδότησης 

Συστήματα παροχής 
ασύρματης πρόσβασης στο 
διαδίκτυο.  

Συστήματα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο.  Τεχνικές μελέτες Σύνταξη προδιαγραφών 
Μελέτη, 
Εργολαβία, 
Προμήθεια 

Δήμος 
Ηρακλείου  

Δήμος 
Ηρακλείου 

400.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ / 
ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  

Συστήματα έξυπνου 
οδοφωτισμού.  

εγκατάσταση έξυπνου συστήματος οδοφωτισμού μέσω του 
οποίου θα γίνεται διαχείριση του δημοτικού 
ηλεκτροφωτισμού και θα επιτυγχάνεται μεγάλη 
εξοικονόμηση ενέργειας έναντι των συμβατικών φωτιστικών 
συστημάτων. 
Πιο συγκεκριμένα, αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών 
συστημάτων συμβατικής τεχνολογίας, από νέα φωτιστικά 
συστήματα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση συστήματος 
ασύρματης διαχείρισης που παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρου 
εντοπισμού δυσλειτουργιών, «έξυπνου» προγραμματισμού 
επεμβάσεων, δυναμικής προσαρμογής του φωτισμού όπου, 
όσο και όταν χρειάζεται, για τη μέγιστη δυνατή ενεργειακή 
εξοικονόμηση και τη βελτίωση ορατότητας για οδηγούς, 
ποδηλάτες, πεζούς. 

Τεχνικές μελέτες Σύνταξη προδιαγραφών 
Μελέτη, 
Εργολαβία, 
Προμήθεια 

Δήμος 
Ηρακλείου  

Δήμος 
Ηρακλείου 

300.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ / 
ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  

Συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και προμήθεια 
συστημάτων έξυπνης 
διαχείρισης απορριμμάτων 

Δημιουργία δομημένου πλαίσιο διαχείρισης  το οποίο 
σχεδιάζεται για να βοηθήσει τις επιχειρήσες να μειώσουν την  
επίδραση τους στο περιβάλλον χρησιμοποιώντας διάφορες 
επιχειρηματικές πρακτικές. 
Δημιουργία συστήματος έξυπνης διαχείρισης απορριμάτων:  
α) έξυπνη συλλογή απορριμάτων μέσω του βέλτιστου 
σχεδιασμού των δρομολογίων για τη συγκομιδή μέσω της 
εφαρμογής αισθητήρων και μετρητών στους κάδους για τον 
έλεγχο της πληρότητας τους και μέσω της εφαρμογής gps 
συστημάτων στα οχήματα.  
β) έξυπνη ανάκτηση - επαναχρησιμοποίηση υλικών μεσω της 
χρήσης μηχανικών μέσων για το διαχωρισμό των 
απορριμάτων σε ανακυκλώσιμα υλικά, οργανικά υλικά που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή ενέργειας και 
σε εκείνα που προορίζονται για υγειονομική ταφή  
γ) έξυπνη ανάκτηση ενέργειας: ανακύκλωση οργανικών 
λυμάτων για την παραγωγή κυρίως βιοαερίου και πλήρως 
ελεγχόμενη καύση απορριμάτων σε υποδομές εξοπλισμένες 
με έξυπνους αισθητήρες και φίλτρα για τον περιορισμό των 
καυσαερίων με σκοπό την παραγωγή κυρίως ηλεκτρικής 
ενέργειας 
δ) έξυπνη απόρριψη λυμάτων: διαχείριση των τόπων 
υγειονομικής ταφής και στις τεχνολογίες που εφαρμόζονται 
για την ενεργειακή εκμετάλλευση της αποσύνθεσης των 
οργανικών λυμάτων με την συλλογή του παραγόμενου 
μεθανίου και τη μετατροπή του σε καύσιμα. Εφαρμογή 
φωτοβολταϊκών συστημάτων πάνω από το έδαφος που 
θάβονται τα απορρίματα.  

Τεχνικές μελέτες Σύνταξη προδιαγραφών 
Μελέτη, 
Εργολαβία, 
Προμήθεια 

Δήμος 
Ηρακλείου  

Δήμος 
Ηρακλείου 

450.000,00 

ΠΟΡΟΙ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ / 
ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  
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Τίτλος Παρέμβασης Σύντομη περιγραφή δράσης 
Απαιτούμενες 

άδειες / μελέτες 
Βαθμός Ωριμότητας 

Κατηγορία 
έργων/δράσεων 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Κατηγορία 
δικαιούχων 
(ενδεικτικά) 

Ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός  

Προτεινόμενη 
Πηγή 

Χρηματοδότησης 

Συστήματα τηλεχειρισμού – 
ελέγχου  δημόσιων υποδομών 
και δικτύων της περιοχής 
παρέμβασης. 

προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εξ’ 
αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο, ποιοτικό και 
ποσοτικό έλεγχο των δημόσιων υποδομών και δικτύων της 
περιοχής περέμβασης, την ορθολογική διαχείριση της 
πληροφορίας που παρέχεται, τον άμεσο εντοπισμών τυχών 
δυσλειτουργιών και άμεση αποκατάσταση τους  

Τεχνικές μελέτες Σύνταξη προδιαγραφών 
Μελέτη, 
Εργολαβία, 
Προμήθεια 

Δήμος 
Ηρακλείου  

Δήμος 
Ηρακλείου 

250.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ / 
ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  

Πράσινη ενέργεια, υιοθέτηση 
σύχρονων πηγών ενέργειας οι 
οποίες είναι φιλικές προς το 
περιβάλλον 

Εγκατάσταση στο ΠΣΚΗ φωτοβολταικών - ηλιακών 
συστημάτων για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και 
αντικατάσταση φωτισμού του κτηρίου με led, με τον τρόπο 
αυτό στοχεύουμε στο να εξασφαλίσουμε εναλλακτΙκές πηγές 
ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον και τους πολίτες 
ενισχύοντας και άλλες δομές. 

Τεχνικές μελέτες Σύνταξη προδιαγραφών 
Μελέτη, 
Εργολαβία, 
Προμήθεια 

Δήμος 
Ηρακλείου  

ΔΕΠΑΝΑΛ 1.000.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ / 
Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 
2021-2027 

Σύστημα προστασίας 
εξωτερικών χώρων ΠΣΚΗ 

Σύστημα προστασίας εξωτερικών χώρων ΠΣΚΗ Τεχνικές μελέτες Σύνταξη προδιαγραφών 
Μελέτη, 
Εργολαβία, 
Προμήθεια 

Δήμος 
Ηρακλείου  

ΔΕΠΑΝΑΛ 1.000.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ / 
Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 
2021-2027 

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 1.670.000,00   

Προμήθεια ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων για μεταφορά 
επισκεπτών από και προς τις 
πύλες εισόδου της διαδρομής. 

Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για μεταφορά 
επισκεπτών από και προς τις πύλες εισόδου της διαδρομής. 

Τεχνικές μελέτες Σύνταξη προδιαγραφών 
Μελέτη, 
Εργολαβία, 
Προμήθεια 

Δήμος 
Ηρακλείου  

Δήμος 
Ηρακλείου  

350.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ / 
Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 
2021-2027 / 
ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  

Συστήματα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας στην περιοχή 
παρέμβασης.  

Σύστημα ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης σε συνάρτηση με 
την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο 
Σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας και ελέγχου φωτεινής 
σηματοδότησης με εφαρμογές προτεραιότητας Μ.Μ.Μ σε 
φωτεινούς σηματοδοότες 
Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης συμβάντων 
Συστήματα πληροφόρησης με πινακίδες μεταβλητών 
μηνυμάτων 
Συστήματα συνδυασμένης πληροφόρησης οδηγών Ι.Χ και 
επιβατών Μ.Μ.Μ 
Συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης εντός του οχήματος 

Τεχνικές μελέτες Σύνταξη προδιαγραφών 
Μελέτη, 
Εργολαβία, 
Προμήθεια 

Δήμος 
Ηρακλείου  

Δήμος 
Ηρακλείου  

800.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ / 
Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 
2021-2027 / 
ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  

Συστήματα ελεγχόμενης 
στάθμευσης στην περιοχή 
παρέμβασης.  

Σύστημα στάθμευσης που να περιλαμβάνει ειδικές σημάνσεις 
για θέσεις που αφορούν τους μόνιμους κατοίκους, τους 
επισκέπτες και θέσεις για ειδικές χρήσεις και επαγγελματικές 
ανάγκες 
το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης θα συνδέεται με ένα 
κέντρο ελέγχου όπου θα παρέχει στους πολίτες την 
δυνατότητα πληρωμής, την δυνατότητα πληροφόρησης για 
το χρόνο αλλά και για τις κενές θέσεις στάθμευσης. Επίσης το 
σύστημα διαμορφώνεται έτσι ώστε με την χρήση του 

Τεχνικές μελέτες Σύνταξη προδιαγραφών 
Μελέτη, 
Εργολαβία, 
Προμήθεια 

Δήμος 
Ηρακλείου  

Δήμος 
Ηρακλείου  

120.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ / 
Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 
2021-2027 / 
ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  



 

 

Σχεδιασμός & ανάπτυξη μεθοδολογίας υλοποίησης προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης, με 
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Τίτλος Παρέμβασης Σύντομη περιγραφή δράσης 
Απαιτούμενες 

άδειες / μελέτες 
Βαθμός Ωριμότητας 

Κατηγορία 
έργων/δράσεων 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Κατηγορία 
δικαιούχων 
(ενδεικτικά) 

Ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός  

Προτεινόμενη 
Πηγή 

Χρηματοδότησης 

κέντρου ελέγχου να επιτυγχάνεται και ο έλεγχος των 
παραβάσεων από την δημοτική αστυνομία. 

Συστήματα ελέγχου πρόσβασης 
σε πεζοδρόμους της περιοχής 
παρέμβασης. 

εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης πεζοδρόμων με 
αυτόματους βυθιζόμενους στυλίσκους, κατάλληλους για την 
ελεγχόμενη διέλευση οχημάτων στους πεζοδρόμους. Το 
σύστημα συνοδεύεται από κεντρικό αρθρωτό σύστημα 
ελέγχου που θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την 
είσοδο/έξοδο των οχημάτων στους πεζοδρόμους. 

Τεχνικές μελέτες Σύνταξη προδιαγραφών 
Μελέτη, 
Εργολαβία, 
Προμήθεια 

Δήμος 
Ηρακλείου  

Δήμος 
Ηρακλείου  

100.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ / 
Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 
2021-2027 / 
ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  

Θέσεις για φόρτιση 
ηλεκτρονικών οχημάτων 

Ανάπτυξη Δικτύου Σταθμών φόρτισης ηλεκτρονικών 
οχημάτων 

ΣΦΗΟ Σύνταξη προδιαγραφών 
Μελέτη, 
Εργολαβία, 
Προμήθεια 

Δήμος 
Ηρακλείου  

Δήμος 
Ηρακλείου  

50.000,00 Πράσινο Ταμείο  

Ανάπλασης πρασίνου και 
καλωπισμός εξωτερικών 
χώρων του Πολιτιστικού 
Συνεδριακού Κέντρου 

Ανάπλασης πρασίνου και καλωπισμός εξωτερικών χώρων 
του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου 

Τεχνικές μελέτες Σύνταξη προδιαγραφών 
Μελέτη, 
Εργολαβία, 
Προμήθεια 

Δήμος 
Ηρακλείου  

ΔΕΠΑΝΑΛ 250.000,00 
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  840.000,00   
Διοργάνωση εκδηλώσεων για 
την λειτουργική τόνωση – 
ανάδειξη  περιοχής (με έμφαση 
σε δράσεις πολιτισμού, όπως 
μουσική, performance, 
εκθέσεις, προβολές, ομιλίες, 
οργανωμένοι περίπατοι κ.α.).  

Διοργάνωση εκδηλώσεων για την λειτουργική τόνωση – 
ανάδειξη  περιοχής (με έμφαση σε δράσεις πολιτισμού, όπως 
μουσική, performance, εκθέσεις, προβολές, ομιλίες, 
οργανωμένοι περίπατοι κ.α.).  

Δεν απαιτουνται 
μελέτες και 
σχετικές 
αδειοδοτήσεις. 

Τεχνική έκθεση 
περιγραφής. 

Σύνταξη Τεχνικής 
Έκθεσης  

Δήμος 
Ηρακλείου  

ΔΕΠΑΝΑΛ 60.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 
Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ή NEW BAU 
HAUS 

Εγκατάσταση 
συστημάτων/πλατφόρμων 
ενίσχυσης τοπικής 
επιχειρηματικότητας μέσω 
υπηρεσιών αλληλεπίδρασης, 
ενίσχυσης πιστότητας και 
επιβράβευσης επισκεπτών. 

Εγκατάσταση συστημάτων/πλατφόρμων ενίσχυσης τοπικής 
επιχειρηματικότητας μέσω υπηρεσιών αλληλεπίδρασης, 
ενίσχυσης πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών. 

Δεν απαιτουνται 
μελέτες και 
σχετικές 
αδειοδοτήσεις. 

Σύνταξη προδιαγραφών 
Σύνταξη Τεχνικής 
Έκθεσης  

Δήμος 
Ηρακλείου  

Δήμος 
Ηρακλείου 

100.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 
Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Θεσμοθέτηση βραβεύσεων για 
τις αρτιότερες παρεμβάσεις 
στον ιδιωτικό χώρο. 

Θεσμοθέτηση βραβεύσεων για τις αρτιότερες παρεμβάσεις 
στον ιδιωτικό χώρο. 

Δεν απαιτουνται 
μελέτες και 
σχετικές 
αδειοδοτήσεις. 

Σύνταξη προδιαγραφών 
Σύνταξη Τεχνικής 
Έκθεσης  

Δήμος 
Ηρακλείου  

Δήμος 
Ηρακλείου 

50.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 
Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Ενέργειες & δράσεις 
συμμετοχικού χαρακτήρα 

Ενέργειες & δράσεις συμμετοχικού χαρακτήρα 

Δεν απαιτουνται 
μελέτες και 
σχετικές 
αδειοδοτήσεις. 

Σύνταξη προδιαγραφών 
Σύνταξη Τεχνικής 
Έκθεσης  

Δήμος 
Ηρακλείου  

Δήμος 
Ηρακλείου 

100.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 
Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ή NEW 
BAUHAUS 
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Τίτλος Παρέμβασης Σύντομη περιγραφή δράσης 
Απαιτούμενες 

άδειες / μελέτες 
Βαθμός Ωριμότητας 

Κατηγορία 
έργων/δράσεων 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Κατηγορία 
δικαιούχων 
(ενδεικτικά) 

Ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός  

Προτεινόμενη 
Πηγή 

Χρηματοδότησης 

Πρωτοβουλίες κοινωνικής 
ενσωμάτωσης - εθελοντισμός 

Πρωτοβουλίες κοινωνικής ενσωμάτωσης - εθελοντισμός 

Δεν απαιτουνται 
μελέτες και 
σχετικές 
αδειοδοτήσεις. 

Σύνταξη προδιαγραφών 
Σύνταξη Τεχνικής 
Έκθεσης  

Δήμος 
Ηρακλείου  

Δήμος 
Ηρακλείου 

100.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 
Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Διαρκές  (χωρικό) marketing  Διαρκές  (χωρικό) marketing  

Δεν απαιτουνται 
μελέτες και 
σχετικές 
αδειοδοτήσεις. 

Σύνταξη προδιαγραφών 
Σύνταξη Τεχνικής 
Έκθεσης  

Δήμος 
Ηρακλείου  

Δήμος 
Ηρακλείου 

150.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 
Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Άυλες δράσεις με 
πρωτοβάθμιες εκπαιδευτικές 
δομές –ένταξη του μαθητικού 
δυναμικού στις διεργασίες 

Άυλες δράσεις με πρωτοβάθμιες εκπαιδευτικές δομές –ένταξη 
του μαθητικού δυναμικού στις διεργασίες  

Δεν απαιτουνται 
μελέτες και 
σχετικές 
αδειοδοτήσεις. 

Σύνταξη προδιαγραφών 
Σύνταξη Τεχνικής 
Έκθεσης  

Δήμος 
Ηρακλείου  

Δήμος 
Ηρακλείου 

80.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 
Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Οργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, τουριστικών 
ξεναγήσεων, εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων από το ΠΣΚΗ 

Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, τουριστικών 
ξεναγήσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το ΠΣΚΗ 

Δεν απαιτουνται 
μελέτες και 
σχετικές 
αδειοδοτήσεις. 

Σύνταξη προδιαγραφών 
Σύνταξη Τεχνικής 
Έκθεσης  

Δήμος 
Ηρακλείου  

ΔΕΠΑΝΑΛ 200.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 
Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

5. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 8.030.000,00   

Κίνητρα αποκατάστασης 
κτιριακών υποδομών  

Αφορά στην υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος ανάδειξης -
αποκατάστασης - επανάχρησης δημοτικών η δημόσιων 
εγκαταλελειμμένων κτιριακών υποδομών του ιστορικού 
κέντρου. 

Απαιτείται 
εκπόνηση  
μελετών  και 
έγκριση τους από  
τις υπηρεσίες του 
ΥΠΠΟ. 

Επίκειται σύνταξη  
προδιαγραφών - τευχών 
προκήρυξης  ειδικής 
αρχιτεκτονικής μελέτης. 
Προβλέπεται από  τις 
κατευθύνσεις της  
Μελέτης Ανάδειξης 
Παλιάς Πόλης Ηρακλείου. 

Μελέτη, 
Εργολαβία 

Δήμος 
Ηρακλείου 

Δήμος 
Ηρακλείου, 
Δημόσιο. 

2.000.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 
Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Ανάδειξη εξωτερικών όψεων 
κτιρίων 

Αφορά στην υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος ανάδειξης - 
προσαρμογής όψεων περίπου 300 κτιρίων της περιοχής του 
ιστορικού κέντρου 

Απαιτείται άδεια 
μικρής κλίμακας 
στο πλαίσιο των 
προδιαγραφών 
που θα 
προκύψουν από 
την  Μελέτη 
Συνολικής 
Θεώρησης 
Αισθητικής και 
Λειτουργικής 
Αναβάθμισης - 
Ανάδειξης. 

Επίκειται σύνταξη  
προδιαγραφών - τευχών 
προκήρυξης  ειδικής 
αρχιτεκτονικής μελέτης 
και σύνταξη 
κανονιστικού πλαισίου. 
Προβλέπεται από  τις 
κατευθύνσεις της  
Μελέτης Ανάδειξης 
Παλιάς Πόλης Ηρακλείου. 

Μελέτη. 
Εργολαβία 

Δήμος 
Ηρακλείου 

Ιδιώτες, Δήμος 
Ηρακλείου 

5.000.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 
Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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Τίτλος Παρέμβασης Σύντομη περιγραφή δράσης 
Απαιτούμενες 

άδειες / μελέτες 
Βαθμός Ωριμότητας 

Κατηγορία 
έργων/δράσεων 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Κατηγορία 
δικαιούχων 
(ενδεικτικά) 

Ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός  

Προτεινόμενη 
Πηγή 

Χρηματοδότησης 

Εγκατάσταση  ομοιόμορφων 
επιγραφών  

Αφορά στην υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος 
εγκατάστασης επιγραφών - πληροφοριακών πινακίδων σε 
500 περίπου καταστήματα και δημόσιους χώρους του 
ιστορικού κέντρου. 

Απαιτείται 
έγκριση του 
μορφολογικού 
πλαισίου -
πρότυπων 
επιγραφών από 
τις υπηρεσίες του 
ΥΠΠΟ. 

Επίκειται σύνταξη  
προδιαγραφών Ειδικού  
Κανονισμού. 
Προβλέπεται από  τις 
κατευθύνσεις της  
Μελέτης Ανάδειξης 
Παλιάς Πόλης Ηρακλείου. 

Μελέτη, 
προμήθεια 

Δήμος 
Ηρακλείου 

Ιδιώτες, Δήμος 
Ηρακλείου 

150.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 
Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Καλλοπισμός κοινόχρηστων 
χώρων & χώρων πρασίνου  

Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση διακοσμητικών - 
λειτουργικών στοιχείων αστικού εξοπλισμού (φυτεύσεις, 
καθιστικά, στάσεις κλπ) για την αισθητική αναβάθμιση 
περίπου 50 σημείων - πλατωμάτων κοινόχρηστων χώρων. 

Απαιτείται 
έγκριση του 
μορφολογικού 
πλαισίου -
πρότυπων 
στοιχείων 
αισθητικής 
αναβάθμισης  από 
τις υπηρεσίες του 
ΥΠΠΟ. 

Επίκειται σύνταξη  
προδιαγραφών - τευχών 
προκήρυξης  ειδικής 
αρχιτεκτονικής μελέτης. 
Προβλέπεται από  τις 
κατευθύνσεις της  
Μελέτης Ανάδειξης 
Παλιάς Πόλης Ηρακλείου. 

Μελέτη, 
Προμήθεια. 

Δήμος 
Ηρακλείου 

Εμπορικός 
Σύλλογος, 
Δήμος 
Ηρακλείου. 

250.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 
Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Προμήθεια  κοινόχρηστου 
εξοπλισμού-φωτισμού  

Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονης 
τεχνολογίας φωτιστικών σε περίπου 80  σημεία 
κοινόχρηστων χώρων. 

Απαιτείται 
έγκριση του 
τύπου 
φωτιστικού από 
τις υπηρεσίες του 
ΥΠΠΟ. 

Η μορφή και ο τύπος 
φωτιστικού  θα 
προκύψουν από την  
Μελέτη Συνολικής 
Θεώρησης Αισθητικής και 
Λειτουργικής 
Αναβάθμισης - Ανάδειξης. 
Προβλέπεται από  τις 
κατευθύνσεις της  
Μελέτης Ανάδειξης 
Παλιάς Πόλης Ηρακλείου. 

Μελέτη, 
Προμήθεια. 

Δήμος 
Ηρακλείου 

Δήμος 
Ηρακλείου 

200.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ  
/ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Προμήθεια εξοπλισμού 
διακόσμησης εξωτερικού 
χώρου (εορταστικός, κοινών 
προωθητικών ενεργειών κλπ).  

Αφορά στην προμήθεια  διακοσμητικών στοιχείων 
εξωτερικού χώρου για την κάληψη εορταστικών αναγκών. 

Απαιτείται 
έγκριση του 
τύπου 
φωτιστικού από 
τις υπηρεσίες του 
ΥΠΠΟ. 

Επίκειται σύνταξη  
προδιαγραφών - τευχών 
προκήρυξης  προμήθειας. 
Προβλέπεται από τις 
Χρήσεις Γης του ΓΠΣ 
Ηρακλείου και την 
Μελέτη Ανάδειξης Παλιάς 
Πόλης Ηρακλείου. 

Προμήθεια 
Δήμος 
Ηρακλείου 

Δήμος 
Ηρακλείου, 
Εμπορικός 
Σύλλογος. 

200.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 
Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Τοποθέτιση Αρχιτεκτονικού 
Φωτισμού στο ΠΣΚΗ 

Τοποθέτιση Αρχιτεκτονικού Φωτισμού στο ΠΣΚΗ Τεχνικές μελέτες Σύνταξη προδιαγραφών 
Μελέτη, 
Εργολαβία, 
Προμήθεια 

Δήμος 
Ηρακλείου  

ΔΕΠΑΝΑΛ 80.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ  
/ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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Τίτλος Παρέμβασης Σύντομη περιγραφή δράσης 
Απαιτούμενες 

άδειες / μελέτες 
Βαθμός Ωριμότητας 

Κατηγορία 
έργων/δράσεων 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Κατηγορία 
δικαιούχων 
(ενδεικτικά) 

Ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός  

Προτεινόμενη 
Πηγή 

Χρηματοδότησης 

Εξοπλισμός εστιατορίου ΠΣΚΗ 
Η υποδομή του Πολιτιστικού Συνεδριακού κέντρο διαθέτει 
εντος σχεδίων δημιουργία εστιατορίου- χώρου υποδοχής 
πολιτών. 

Τεχνικές μελέτες Σύνταξη προδιαγραφών 
Μελέτη, 
Εργολαβία, 
Προμήθεια 

Δήμος 
Ηρακλείου  

ΔΕΠΑΝΑΛ 150.000,00 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ  
/ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

6. ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΣΤΙΚΟ ΤΑΠΤοΚ) 2.000.000,00   
Στήριξη υφιστάμενων και 
εγκατάσταση νέων 
επιχειρήσεων  

Δημιουργία ομάδας τοπικής δράσης και σχεδιασμός 
ολοκληρωμένου προγράμματος αστικής ανάπτυξης της 
περιοχής παρέμβασεις ενισχύοντας την επιχειρηματικόητα με 
εμφαση στην πολιστική - δημιουργική βιομηχανία, την 
κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομιία, τη βελτίωση 
ψηφιακών δεξιοτήτων και την ενθάρρυνση της τοπικής 
δικτύωσης 

Τεχνικές μελέτες / 
περιγραφή 
δράσης 

Σύνταξη προδιαγραφών 

Μελέτη, 
Εργολαβία, 
Προμήθεια 

Δήμος 
Ηρακλείου  

Δήμος 
Ηρακλείου  

2.000.000,00 

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 
2021-2027 

Κίνητρα για καινοτόμα 
επιχειρηματικότητα-startups  

Τεχνικές μελέτες / 
περιγραφή 
δράσης 

Σύνταξη προδιαγραφών 
Δήμος 
Ηρακλείου  

Δήμος 
Ηρακλείου  

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 
2021-2027 

Ενίσχυση πολιτιστικής-
δημιουργικής βιομηχανίας 

Τεχνικές μελέτες / 
περιγραφή 
δράσης 

Σύνταξη προδιαγραφών 
Δήμος 
Ηρακλείου  

Δήμος 
Ηρακλείου  

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 
2021-2027 

Ενίσχυση κοινωνικής & 
αλληλέγγυας οικονομίας  

Τεχνικές μελέτες / 
περιγραφή 
δράσης 

Δήμος 
Ηρακλείου  

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 
2021-2027 

Ψηφιακή επιχειρηματικότητα-
marketing  

Τεχνικές μελέτες / 
περιγραφή 
δράσης 

Σύνταξη προδιαγραφών 
Δήμος 
Ηρακλείου  

Δήμος 
Ηρακλείου  

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 
2021-2027 

Βελτίωση Ψηφιακών και 
λοιπών δεξιοτήτων  

Τεχνικές μελέτες / 
περιγραφή 
δράσης 

Σύνταξη προδιαγραφών 
Δήμος 
Ηρακλείου  

Δήμος 
Ηρακλείου  

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 
2021-2027 

Ενθάρρυνση τοπικής 
δικτύωσης  

Τεχνικές μελέτες / 
περιγραφή 
δράσης 

Σύνταξη προδιαγραφών 
Δήμος 
Ηρακλείου  

Δήμος 
Ηρακλείου  

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 
2021-2027 

7. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ             0,00   

Θεσμικό πλαίσιο    
Καθορισμός 
θεσμικού 
πλαισίου  

Τεχνική έκθεση 
περιγραφής. 

Σύνταξη Τεχνικής 
Έκθεσης  

  
Δήμος 
Ηρακλείου  

0,00   

Κίνητρα εγκατάστασης 
κατοίκων & επιχειρήσεων 

  
Καθορισμός 
δράσης  

Σύνταξη προδιαγραφών 
Σύνταξη Τεχνικής 
Έκθεσης  

Δήμος 
Ηρακλείου  

Δήμος 
Ηρακλείου  

0,00   

Κάρτα δημότη    

Δεν απαιτουνται 
μελέτες και 
σχετικές 
αδειοδοτήσεις. 

Σύνταξη προδιαγραφών 
Σύνταξη Τεχνικής 
Έκθεσης  

Δήμος 
Ηρακλείου  

Δήμος 
Ηρακλείου  

0,00   

8.ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

            30.000,00   

Καθιέρωση θεσμού city / area 
manager προκειμένου η 
διακυβέρνηση να είναι local 
oriented 

  

Δεν απαιτουνται 
μελέτες και 
σχετικές 
αδειοδοτήσεις. 

Σύνταξη προδιαγραφών 
Σύνταξη Τεχνικής 
Έκθεσης  

Δήμος 
Ηρακλείου  

Δήμος 
Ηρακλείου  

20.000,00   



 

 

Σχεδιασμός & ανάπτυξη μεθοδολογίας υλοποίησης προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης, με 

στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την αναζωογόνηση του αστικού χώρου περιοχής 

ιστορικού κέντρου, Δήμου Ηρακλείου 

Παραδοτέο 3. ⚫ Φάση Γ. ⚫ Μάιος 2021 

 

 
 

 

Σελίδα | 56 

 

Τίτλος Παρέμβασης Σύντομη περιγραφή δράσης 
Απαιτούμενες 

άδειες / μελέτες 
Βαθμός Ωριμότητας 

Κατηγορία 
έργων/δράσεων 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Κατηγορία 
δικαιούχων 
(ενδεικτικά) 

Ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός  

Προτεινόμενη 
Πηγή 

Χρηματοδότησης 

Λειτουργία συμβουλίου 
γειτονιάς 

  

Δεν απαιτουνται 
μελέτες και 
σχετικές 
αδειοδοτήσεις. 

Σύνταξη προδιαγραφών 
Σύνταξη Τεχνικής 
Έκθεσης  

Δήμος 
Ηρακλείου  

Δήμος 
Ηρακλείου  

10.000,00   

9.ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ             100.000,00   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 41.564.000,00   

 


