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ΤΟΠΙΚΗ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  

Σύνθετη έννοια :   με χωρική, κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική,  
                                        πολιτιστική διάσταση και τοπικό προσανατολισμό. 

 
 

Η Παραλιακή περιοχή 
της πόλης  

αντιμετωπίζεται  
ως ιδιαίτερη 

 πολεοδομική οντότητα  



«το Παραλιακό Μέτωπο 

Σαν Μια όμορφη πόλη, μέσα στην πόλη»  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- ΠΙΛΟΤΙΚΟ PROJECT 
Για το Μέλλον  της  Ιεράπετρας 



Α) Η Παραλιακή Περιοχή ως αστικός πόλος  
     ( μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις - ενίσχυση, στήριξη, επέκταση της εμβέλειας  της ) 

Προσδιορισμός της ζώνης- περιοχής  

Προσδιορισμός των ρόλων των εμπλεκομένων 

Διαμόρφωση πολιτικής παρεμβάσεων  

Εμβληματικότητα έργων  

Ενίσχυση υποδομών τοπικής-υπερτοπικής εμβέλειας 

Πολιτική στήριξης επαγγελματιών 

Προωθητικές δραστηριότητες  

ΜΟΝΤΕΛΟ : ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  



Β) Η Περιοχή ως εταιρική σχέση με τους δημότες 
       

Προσδιορισμός της Παραλιακής ζώνης –περιοχής παρέμβασης 

Κοινωνική συναίνεση 

Έμφαση στην στήριξη της τοπικής επιχειρηματικής 
δραστηριότητας- οικονομίας  

Βελτίωση αστικού χώρου & υποδομών μικρής κλίμακας 

Περιβαλλοντική αναβάθμιση  

Έμφαση σε υποδομές τεχνολογίας & πληροφορικής 



Προσεγγίσεις – Παραδοχές  
 

Όραμα  αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης της 
περιοχής  

Ταυτότητα  του σχεδίου- ταυτότητα της παρέμβασης  

Επιπτώσεις του σχεδίου (μετρίαση) στο Δημόσιο χώρο  

Δημοφιλία του σχεδίου ειδικά και της παρέμβασης  συνολικά 



Α’ ζήτημα : Θεσμικό - οργανωτικό  
κατά πόσο ο Δήμος και οι υπηρεσίες του, πιστεύουν και έχουν 

αποφασίσει να επενδύσουν, τώρα και κυρίως σε βάθος χρόνου, με 
γενναίες-υπερβατικές αποφάσεις & με γνώμονα-βάση μια : 

#  πολιτική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης#   
 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ  Η ΙΔΙΑ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 

Γ’ ζήτημα : Επικοινωνιακό  
Κατά πόσο μπορεί να τύχει της κατάλληλης προβολής , 

επικοινωνίας και αποδοχής το όλο εγχείρημα. 

Τότε θα καταφέρει να πείσει : κατοίκους, νέους,  κοινωνικές 
ομάδες, επενδυτές, να συμμετάσχουν στο εγχείρημα το οποίο 

θα αποτελέσει  πρότυπο  ανάπλασης της πόλης 

Β’ ζήτημα : Οικονομικό – επιχειρησιακό 
Κατά πόσον ο ιδιωτικός τομέας θα πεισθεί και παράλληλα θα 
έχει τη δυνατότητα να επενδύσει στην περιοχή με στόχο την 

διαχρονική επιβίωση του σχεδίου  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

     ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 1ο  Επίπεδο :  Προσδιορισμός της περιοχής παρέμβασης και των κομβικών σημείων της. 

 2ο  Επίπεδο :  Προσδιορισμός - σχεδιασμός , ζώνης  ή/και ζωνών παρέμβασης. 

 3ο   Επίπεδο: Εντοπισμός  των αναγκαίων επιμέρους μελετών, αύλων δράσεων, κανονιστικού 

πλαισίου. 

 4ο   Επίπεδο : Περιγραφή παρεμβάσεων-εγκαταστάσεων- αστικού και λοιπού εξοπλισμού. 

 5ο  Επίπεδο :   Τελική πρόταση –μελέτη εφαρμογής. 

 

 

 



ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ- ΔΡΑΣΕΩΝ (ενδεικτικά) 

1. Αναβάθμιση δημόσιου χώρου – Συμπλήρωση υποδομών  

 

 Αναβάθμιση  - ανάπλαση πεζόδρομων, ανάδειξη πλατωμάτων – κοινόχρηστων χώρων 

 Η συνιστώσα του βιοκλιματικού σχεδιασμού 

 Υπογειοποίηση δικτύων & κάδων απορριμμάτων 

 Βελτίωση προσβασιμότητας και χώρων στάθμευσης ΑΜΕΑ  

 Δημιουργία χώρων στάθμευσης – φορτοεκφόρτωσης - εξυπηρέτησης   

 Κατεδαφίσεις – αποξηλώσεις για ανάδειξη – προστασία - πρόσβαση 

 Προμήθεια αστικού και λοιπού εξοπλισμού  

 Παρεμβάσεις εικαστικού – συνεκτικού χαρακτήρα ενοποίησης της παραλιακής διαδρομής  

 



ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ- ΔΡΑΣΕΩΝ 

2. Εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης 

  

 Συστήματα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο  

 Συστήματα έξυπνου οδοφωτισμού  

 Συστήματα έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων 

 Συστήματα έξυπνου ελέγχου  δημόσιων υποδομών και δικτύων  

     (πχ θέσεων στάθμευσης)  

 

  

3. Προμήθεια συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας 

  

 Διευκολύνσεις σε Ηλεκτροκίνητα οχήματα και ποδήλατα 

 Συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας  

 Συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης  

 Συστήματα ελέγχου πρόσβασης σε πεζοδρόμους  
 

 

 

 



ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ- ΔΡΑΣΕΩΝ 

 
 

 

4. Προβολή και ανάδειξη Παραλιακού Μετώπου  
  

 Εκδηλώσεις – δρώμενα - πρωτοβουλίες ανάδειξης & προβολής 

 Δράσεις ενίσχυσης & στήριξης τοπικής επιχειρηματικότητας 

 Ενέργειες & δράσεις συμμετοχικού χαρακτήρα 

 Πρωτοβουλίες κοινωνικής ενσωμάτωσης-εθελοντισμός 

 Διαρκές  (χωρικό) marketing 
 

 

 

5. Ενίσχυση τοπικής ταυτότητας   
  

 Ενθάρρυνση αποκατάστασης όψεων κτηρίων 

 Εγκατάσταση  ομοιόμορφων επιγραφών  

 Καλλωπισμός  χώρων πρασίνου με την μέθοδο της «υιοθεσίας» 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 









 
 

 



 
 

 









 
 

 



 
 

 









 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 ζητούμενο!!!! 
 

επανεκκίνησης 
της περιοχής 

  
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας  


