
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
Διαδραστικό Διαδικτυακό Εργαστήριο | 29 June 2021 | 13:00 – 16:00

Αγαπητέ εκπρόσωπε της/ του…….,

Ο  δήμος  Χανίων  θα  ήθελε  να  σας  προσκαλέσει  σε  ένα  διαδικτυακό  εργαστήριο  με  θέμα  το
συμμετοχικό σχεδιασμό λύσεων για τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των πολιτών στα
Χανιά.

Το  εργαστήριο  πραγματοποιείται  στο  πλαίσιο  του  ερευνητικού  έργου1 VARCITIES που
χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη δράσεων και λύσεων που είναι
βασισμένες  στη  φύση,  στην  ψηφιακή  καινοτομία  και  στην  εικονική  πραγματικότητα. Κατά  τη
διάρκεια του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι ακόλουθες λύσεις:

1. Δημιουργία Κινητού Αστικού Καθιστικού Χώρου: ευέλικτη πολύ-λειτουργική κατασκευή που θα
μπορεί να αποσυναρμολογηθεί και να επανατοποθετηθεί σε δημόσιους χώρους της πόλης ανα-
βαθμίζοντάς τους και ενισχύοντας τη σχέση των πολιτών με τη φύση.

2. Αναβάθμιση των Δημοτικών Ποδηλάτων σε  Έξυπνα Ποδήλατα: ενσωμάτωση αισθητήρων στα
υφιστάμενα ποδήλατα του Δήμου που καταγράφουν τις συνθήκες μικροκλίματος, την ποιότητα
του αέρα και τα επίπεδα θορύβου.

Απευθυνόμαστε   σε  εσάς  και  έναν  περιορισμένο  αριθμό  άλλων  τοπικών  φορέων  για  να
συμμετέχετε σε αυτό το εργαστήριο, έτσι ώστε να συλλέξουμε τις απόψεις και τις προτάσεις σας
και να βεβαιωθούμε ότι οι λύσεις σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες όλων των πολιτών.

Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στο πρώτο μας διαδικτυακό εργαστήριο που θα διεξαχθεί στις 29 
Ιουνίου 2021, 13:00 – 16:00, και να μοιραστείτε μαζί μας τις ιδέες σας σχετικά με τις παραπάνω 
λύσεις εγγραφείτε εδώ  
https://tuc-gr.zoom.us/meeting/register/tJEkde6hrzMvG9A2JQP5xOxX93D6_hsP0j0V

Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν δεν είστε σε θέση να συμμετέχετε. Ευχαρίστως να λάβουμε την
πρότασή σας για πιθανό αντικαταστάτη σας. 
Ελπίζουμε να σας δούμε τον Ιούνιο!

Με εκτίμηση,
Εκ μέρους του Δήμου Χανίων και  του έργου VARCITIES,
Δέσποινα Γιανναράκη
Tηλ. Επικοινωνίας: 2821341713

1  Το έργο έχει λάβει επιχορήγηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της ΕΕ με το 
Συμφωνητικό Επιχορήγησης  No. 869505.

http://www.varcities.eu/
https://tuc-gr.zoom.us/meeting/register/tJEkde6hrzMvG9A2JQP5xOxX93D6_hsP0j0V

