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Το Ηράκλειο
αλλάζει μορφή!

Η ανάδειξη του ιστορικού ιστού του Ηρακλείου και η αναβάθµιση της 
ποιότητας ζωής προς όφελος του περιβάλλοντος αλλά και των κατοίκων 
και επισκεπτών της πόλης, επιτυγχάνεται µε τις παρεµβάσεις της 
Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) για το σύνολο των 
έργων που έχουν δροµολογηθεί.

Τα ενταγµένα έργα αφορούν έργα υποδοµής, πολιτικής προστασίας, 
αστικής αναζωογόνησης και ανάδειξης µνηµείων, δράσεις για την 
ενίσχυση της ανακύκλωσης, αλλά και άυλες δράσεις που αξιοποιούν την 
ψηφιακή εποχή.

Τα έργα της ΣΒΑΑ είτε έχουν ολοκληρωθεί, είτε βρίσκονται σε στάδιο 
εξέλιξης, βελτιώνουν δραστικά την καθηµερινότητα των πολιτών του 
Ηρακλείου αναφορικά µε την επιχειρηµατικότητα, την προστασία του 
περιβάλλοντος, τον τουρισµό, τον πολιτισµό και αλλάζουν ριζικά τη 
φυσιογνωµία της πόλης.

Το Ηράκλειο, µια πόλη που συνυπάρχει αρµονικά µε το ιστορικό 
παρελθόν της,  αλλάζει µορφή υλοποιώντας έργα που επιτυγχάνουν τη 
συνοχή στην πόλη, την οικονοµία, την κοινωνία, καθιστώντας την µια 
αξιοβίωτη πόλη που στοχεύει σε µηδενικό περιβαλλοντικό 
αποτύπωµα για το 2030.

Σε συνέχεια ευρείας διαβούλευσης, υλοποιούνται 17 ολοκληρωµένα έργα 
µε εγκεκριµένο προϋπολογισµό που αγγίζει τα 16 εκ. €. Από το σύνολο 
των έργων καταγράφονται τα ακόλουθα, τεχνικής κυρίως φύσεως, τα 
οποία είτε έχουν ολοκληρωθεί, είτε έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται σε 
στάδιο υλοποίησης.   

Στο πλαίσιο του Άξονα 2 /6e/ της Πράξης «Ανάπλαση-Βιοκλιµατική Αναβάθµιση της 

οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου» ολοκληρώθηκε το έργο και δόθηκε προς χρήση 

στους πολίτες: «Η Ανάπλαση των Βασικών Οδών Πρόσβασης και του Περιβάλλοντα 

Xώρου του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Φάση Β). 

Έργο 1



Στο πλαίσιο του Άξονα 2/6e/ ξεκίνησε η υλοποίηση της πράξης «∆ιαµόρφωση - Αποκα- 
τάσταση ∆ιαδροµής του Ισόπεδου Τµήµατος της Ενετικής Οχύρωσης Ηρακλείου».
Το έργο αφορά στη δηµιουργία µίας γραµµικής πορείας στο ισόπεδο τµήµα των Ενετικών 
Τειχών που θα αναδεικνύεται µε σηµειακές επεµβάσεις κατά µήκος ενός ανοικτού και µη 
διακοπτόµενου οπτικού πεδίου και ενός ορίζοντα, που άλλοτε διαγράφεται έντονος και 
πολύµορφος (προς την ενδοχώρα) και άλλοτε (προς τα βόρεια) προβάλλει την παλιά 
πόλη µε τον ουρανό και τη θάλασσα. Κατά µήκος της διαδροµής σε κοµβικά σηµεία του 
τείχους, πραγµατοποιούνται ήπιες παρεµβάσεις και διαµορφώσεις που συγκροτούν 
θεµατικές στάσεις-πλατώµατα, οι οποίες σχετίζονται χωρικά µε τον κάθε προµαχώνα των 
ενετικών τειχών. 

Έργο 2 Έργο 4

Στο πλαίσιο του Άξονα 2/6c/ υλοποιείται η πράξη «∆ηµιουργία Μόνιµης Έκθεσης 

Ενθυµηµάτων Εθνικής Αντίστασης στη Στοά Μακάσι». Το έργο αφορά στη 
διαµόρφωση της στοάς Μακάσι του προµαχώνα Μαρτινέγκο, σε εκθεσιακό χώρο 
για την Εθνική Αντίσταση. Η έκθεση πρόκειται να αποτελέσει Χώρο Μνήµης Εθνικής 
Αντίστασης της Κρήτης και σηµείο αναφοράς σύνδεσης της ιστορίας της πόλης του 
Ηρακλείου, µε ένα σηµαντικό κοµµάτι της σύγχρονης ιστορίας της Κρήτης.  

Έργο 3

Στο πλαίσιο του Άξονα 2/6e/ ξεκίνησε η υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση – 
Συντήρηση Βυζαντινού - Ενετικού Τείχους Ηρακλείου και ∆ιαµόρφωση του 
Περιβάλλοντος Χώρου σε Απαλλοτριωµένο Ακίνητο στη Λεωφόρο ∆ικαιοσύνης».

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του µοναδικού ορατού, σήµερα, 
τµήµατος, της πρώτης ενετικής οχύρωσης που κατασκευάστηκε το 15ο αιώνα, 
ενσωµατώνοντας την προϋφιστάµενη βυζαντινή. Με τον τρόπο αυτό θα προβληθεί ένα 
σηµαντικό και άγνωστο για τους περισσότερους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης 
παλαιότερο οχυρωµατικό έργο και, µέσω αυτού, µια σηµαντική περίοδος της µακραίωνης 
ιστορίας της πόλης του Ηρακλείου που σήµερα κρύβουν οι σύγχρονες οικοδοµές. 
Παράλληλα, θα αξιοποιηθεί το απαλλοτριωµένο για αρχαιολογικούς σκοπούς ακίνητο του 
ΥΠΠΟΑ και θα καταστεί το µνηµείο προσβάσιµο και επισκέψιµο. 

Έργο 5

Στο πλαίσιο του Άξονα 2/5b (087) υλοποιείται η πράξη «Θωράκιση Προσήνεµου 
Μώλου Λιµένα Ηρακλείου». Το έργο αφορά στη θωράκιση του προσήνεµου µώλου του 
Λιµένα Ηρακλείου και εκτελείται από τον Οργανισµό Λιµένος Ηρακλείου σε συνεργασία 
µε το Υπουργείο Πολιτισµού. 



Στο πλαίσιο του Άξονα 2/5b (087) υλοποιείται η πράξη: «Στερέωση και Στατική 
Αποκατάσταση του Παραθαλάσσιου Τµήµατος των Ενετικών Τειχών του Ηρακλείου», 
η οποία αφορά σε εργασίες στερέωσης, συντήρησης, αποκατάστασης, καθώς και τη 
λήψη µέτρων προστασίας για τη στατική αποκατάσταση του παράκτιου ενετικού τείχους 
από την περιοχή της ιχθυόσκαλας (αρχή του µώλου) µέχρι το Λιµενικό Περίπτερο. 

Έργο 6

Στο πλαίσιο του Άξονα 2/6c/ υλοποιείται η πράξη «Στερέωση – Αποκατάσταση 
Ενετικών Τειχών Ηρακλείου. Φάση 1Α:  Στερέωση – Αποκατάσταση Προµαχώνα και 

Στοάς της Πύλης Sabbionara». Αντικείµενο του έργου είναι η στερέωση και 
αποκατάσταση του τµήµατος των ενετικών τειχών Ηρακλείου στην ανατολική 
πλευρά του Προµαχώνα Sabbionara µε το αντίστοιχο ORECCHIONE, µε τα ενετικά 
τείχη Ηρακλείου να αποτελούν τη µεγαλύτερη και αρτιότερη αµυντική κατασκευή, 
σύµφωνα µε το προµαχωνικό σύστηµα των Ενετών στο νησί. Το έργο εκτελείται 
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. 

Στο πλαίσιο του Άξονα 1/2c/ «Έξυπνες εφαρµογές ηλεκτρονικού πολιτισµού, 

ηλεκτρονικού τουρισµού και ενίσχυσης ταυτότητας προορισµού» υλοποιείται η 
πράξη  «∆ιαδραστικό Ηράκλειο, (ψηφιακές εφαρµογές τουριστικής προβολής της 

περιοχής ΒΑΑ)» που επικεντρώνεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στον τόπο 
που άκµασαν σχεδόν συνολικά οι 5 + 1 πολιτισµοί και οριοθετείται από τον 
επιβλητικό οχυρωµατικό περίβολο. Με το έργο αυτό, επιδιώκεται η διεύρυνση των 
υπηρεσιών του ∆ήµου στους τοµείς του ηλεκτρονικού πολιτισµού και τουρισµού.

Στο πλαίσιο του Άξονα 2/4c/ υλοποιείται η πράξη: «Ενεργειακή Αναβάθµιση 

∆ηµοτικού Κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω». Οι εργασίες που πραγµατοποιούνται 
στο ∆ηµοτικό Κτίριο αφορούν στην ενεργειακή αναβάθµιση του κελύφους και των 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεών του, αποκαθιστώντας λειτουργικά και 
αισθητικά το κτίριο. 

Έργο 7

Έργο 9

Έργο 8
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