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«Τπνβνιή πξνηάζεσλ Παξαξηήκαηνο ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ζε Δήκν Παηξέσλ γηα
«Λεηηνπξγία – Εηθόλα πόιεο»»
Η από 4-11-2019 πξόζθιεζή ζαο

ε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο, ην Παξάξηεκα Πεινπνλλήζνπ & Δπηηθήο ηεξεάο
Ειιάδαο ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε., θαηαζέηεη πξνηάζεηο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ «Λειτοσργία και
Εικόνα της Πόλης» θαη εκπίπηνπλ ζην γλσζηηθό ρώξν ηνπ Επηκειεηεξίνπ. Οη πξνηάζεηο
παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά ζην παξόλ έγγξαθν αιιά πξόθεηηαη λα παξνπζηαζζνύλ αλαιπηηθά
θαηά ηε ζύζθεςε πνπ πξνγξακκαηίδεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν Δήκνο Παηξέσλ γηα ην ζέκα.
Όπνπ θξίζεθε απαξαίηεην, ηα πξνηεηλόκελα κέηξα ζπζρεηίζζεθαλ κε απνηύπσζή ηνπο ζε
εηθόλα, γηα ηελ ακεζόηεξε θαηαλόεζή ηνπο.
Λειηοσργία και Εικόνα Πραζίνοσ
 Δεκηνπξγία πξάζηλσλ πεδνδξνκίσλ θαη πεδόδξνκσλ (1)
 Αύμεζε πξαζίλνπ ζηνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο (2)
 Υξήζε πξάζηλεο ππνδνκήο (greeninfrastructure) ζε έξγα αλάπιαζεο (3)
 Πξάζηλεο δηαδξνκέο κε γξακκηθή ή κε-γξακκηθή ζύλδεζε δεκόζησλ ρώξσλ (4)
 Πάξθα γεηηνληάο (5)
 Πξάζηλεο ππνδνκέο ζηα κεηαθνξηθά κέζα (ζηάζεηο ιεσθνξείσλ θαη ηξέλνπ, ππόζηεγα
ζηάζκεπζεο πνδειάησλ, θ.ιπ.) (6)
 Παξνρή θηλήηξσλ ζε θαηνίθνπο θαη επηρεηξεκαηίεο γηα εγθαηάζηαζε ηαξαηζόθεπσλ,
θα πξάζηλσλ θξεκαζηώλ ηνίρσλ (7)
 Πξάζηλα κέζα κεηαθνξάο (8)
 Εγθαηάζηαζε νινθιεξσκέλνπ δηθηύνπ πνδειαηνδξόκσλ

 Τπνγεηνπνίεζε θάδσλ ζπιινγήο απνξξηκκάησλ θαη αλαθύθισζεο ζην θέληξν ηεο
πόιεο θαη ζηηο πξάζηλεο δηαδξνκέο
Ειδικές παρεμβάζεις προζαρμογής ζηεν κλιμαηική αλλαγή
 Δηακόξθσζε πεδνδξνκίσλ, πεδνδξόκσλ θαη πιαηεηώλ γηα ηελ κείσζε ηεο απνξξνήο
πδάησλ (9)
 Πξάζηλεο ππνδνκέο ζε πεξηζηαζηαθά πιεκκπξηδόκελνπο ρώξνπο (10)
 Αληηπιεκκπξηθά έξγα (inlandwater)
 Αληηπιεκκπξηθά έξγα (seawater)
 Τπνζηήξημε θαη επέθηαζε πεξηαζηηθώλ δαζώλ
 Δεκηνπξγία ζπζηάδσλ δέλδξσλ ζθηάο
Καηοικίδια δώα ζσνηροθιάς
 Δεκνηηθή θηεληαηξηθή θξνληίδα θαηδεκηνπξγία δεκνηηθήο θιηληθήο γηα αλάξξσζε
αδέζπνησλ δώσλ
 Δεκηνπξγία ρώξσλ γηα δώα ζπληξνθηάο ζε πάξθα θαη πιαηείεο
Εκπαίδεσζε
 Πνδειαηνδξόκηα θαη πάξθα θπθινθνξηαθήο αγσγήο
 Δεκηνπξγία δεκνηηθνύ ιαραλόθεπνπ
 Πξναύιηνη ρώξνη ζρνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ
 Πξνζαξκνγή πιαηεηώλ θαη θήπσλ γηα παηδηά (δξαζηεξηόηεηεο απαζρόιεζεο)

Σέινο, ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη ην Παξάξηεκά καο νξίδεη σο εθπξνζώπνπο
ηνπ ζηε ζύζθεςε πνπ πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν Δήκνο Παηξέσλ γηα ηε «Λειτοσργία –
Εικόνα της πόλης», ηελ θα. Αηκηιία θνύξα, Γεσπόλν-Αξρηηέθηνλα Σνπίνπ θαη ηνλ θ.
Αζαλάζην Πεηξόπνπιν, Γεσπόλν, Πξόεδξν ηεο Δ.Ε. ηνπ Παξαξηήκαηνο Πεινπνλλήζνπ &
Δπηηθήο ηεξεάο ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε..
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