
  
 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 
Διαδραστικό Δια ζώσης 2ο Εργαστήριο|29 Νοεμβρίου 2021|13:00 – 16:30|ΚΑΜ (Μεγάλο Αρσενάλι)  

 
Αγαπητέ εκπρόσωπε του/της……………….., 
  
Ο δήμος Χανίων σας προσκαλεί στο 2ο εργαστήριο VARCITIES1! 
  
Σε αυτό το εργαστήριο, έχοντας λάβει υπόψη τις προτάσεις που έγιναν από εσάς στο 1ο 
Εργαστήριο,  θα σας παρουσιάσουμε τον αναθεωρημένο σχεδιασμό των ‘Οραματικών Λύσεων’. Οι 
λύσεις αυτές αφορούν έργα/δράσεις που είναι βασισμένα στη φύση και την ψηφιακή τεχνολογία και 
έχουν στόχο την βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των πολιτών της πόλης μας. Κατά τη διάρκεια 
του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι εξής λύσεις: 
  

1.       Δημιουργία Κινητού Αστικού Καθιστικού Χώρου: ευέλικτη πολύ-λειτουργική κατασκευή που 
θα μπορεί να αποσυναρμολογηθεί και να επανατοποθετηθεί σε δημόσιους χώρους της πόλης 
αναβαθμίζοντάς 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, τους συμμετέχοντες του 1ου Εργαστηρίου και σε έναν περιορισμένο αριθμό 
άλλων τοπικών φορέων για να συμμετέχετε σε αυτό το εργαστήριο, ώστε να οριστικοποιήσουμε τον 
σχεδιασμό των λύσεων.  
Στη συνάντησή μας θα τηρηθούν οι Υγειονομικοί Κανόνες Προστασίας COVID-19. 
  
Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στο δεύτερο δια ζώσης εργαστήριο που θα διεξαχθεί στις 29 
Νοεμβρίου 2021, 13:00 – 16:30, και να μοιραστείτε μαζί μας τις ιδέες σας σχετικά με τις παραπάνω 
λύσεις εγγραφείτε εδώ: 
https://tuc-gr.zoom.us/meeting/register/tJMtceuvqjIuHtcWZ7FUFVETTQb0SF0cFuri  
  
Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν δεν είστε σε θέση να συμμετέχετε2. Ευχαρίστως να λάβουμε την 
πρότασή σας για πιθανό αντικαταστάτη σας. 
Ελπίζουμε να σας δούμε από κοντά! 
  

http://www.varcities.eu/
https://tuc-gr.zoom.us/meeting/register/tJMtceuvqjIuHtcWZ7FUFVETTQb0SF0cFuri


  
 

 

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. 
[2] Διαφορετικότητα και Προσβασιμότητα 
Το πρόγραμμα VARCITIES επιδιώκει να έχει μια ευρεία ποικιλία φορέων και ατόμων που συμμετέχουν στη 
διαδικασία του σχεδιασμού και δημιουργίας. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνουμε νέους, γυναίκες, άτομα με ειδικές 
ανάγκες, άτομα ΛΟΑΤ+, εθνοτικές μειονότητες και άτομα από μη προνομιούχα κοινωνικοοικονομικά 
υπόβαθρα να εγγραφούν και να συμμετάσχουν. 
Ο χώρος του ΚΑΜ (Μεγάλο Αρσενάλι) διαθέτει τόσο ράμπα όσο και ασανσέρ για την πρόσβαση στην αίθουσα 
του ορόφου που θα διεξαχθεί το εργαστήριο. Στην περίπτωση που χρειάζεστε κάποια άλλη ειδική βοήθεια, σας 
παρακαλούμε ενημερώστε μας και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σας βοηθήσουμε να εξασφαλίσετε 
την πλήρη συμμετοχή σας στο εργαστήριο 

 
 
 


