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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
_______________
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ: Ανωγείων 
Τίτλος: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 255.811,17 ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: "Πράσινο Ταμείο"
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Έγγραφο Δήμου-Φορέα:
Τίτλος: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Κωδ. Προϋπ/σμού: 15-7326.008

Περιγραφή:
Η παρούσα µελέτη αναφέρεται στην κατασκευή πάρκου στα Ανώγεια, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του 

∆ήµου, εµβαδού περίπου 4.543,35 τµ. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών έχουν δηµιουργηθεί δύο 

υφιστάµενες είσοδοι και έξοδοι οι οποίες συνδέουν το αλσύλλιο µε το πεζοδρόµιο και τον δρόµο, στη 

βορειοδυτική και στη νότια πλευρά έκαστες.

Εντός του αλσυλλίου θα διαµορφωθούν πέντε ορθογώνιοι ως επί το πλείστον χώροι, οι οποίοι θα φέρουν 

τιµητικές πλάκες και προτοµές επάνω σε κατάλληλα διαµορφωµένα βάθρα. Οι χώροι θα βρίσκονται σε 

διαφορετικό επίπεδο σε ύψος και θα συνδέονται τόσο µε διαδρόµους και σκάλες, όσο και µε ένα µεγαλύτερο 

καµπυλοειδές µονοπάτι το οποίο θα περιτριγυρίζει το αλσύλλιο.

1. Χωµατουργικές εργασίες

Λόγω των υψοµετρικών διαφορών του χώρου, θα προηγηθούν εκσκαφές και επιχώσεις, τόσο σε γαιώδες-

ηµιβραχώδες έδαφος όσο και σε βραχώδες. Θα ξεκινήσει επίσης και η δηµιουργία ενός µονοπατιού το οποίο 

θα επιστρωθεί µε διαβαθµισµένο υλικό 3
Α

 πιστοποιούµενο κατά CE και θα εξυπηρετεί τον περίπατο ανάµεσα 

στους διαµορφωµένους χώρους των ηρώων.

2. Σκυροδέµατα

Ως κατώτερο υπόστρωµα, υπό των πεδιλοδοκών των τοιχίων, θα χρησιµοποιηθεί άοπλο σκυρόδεµα C12/15 

πάχους 5εκ.

Όσον αφορά τις εργασίες που σχετίζονται µε τη χρήση σκυροδέµατος C20/25, θα κατασκευαστούν επτά 

οπλισµένα τοιχία, τα έξι από τα οποία ύψους 0,5µ. και το έβδοµο ύψους 3,0µ., τα οποία θα περιφράσουν και 

θα οριοθετούν τους ορθογώνιους χώρους των ηρώων και θα λειτουργούν ως ένα επιπλέον διακοσµητικό 

στοιχείο. Ακόµα, µε αυτό θα κατασκευαστούν οι σκάλες και οι βραχείς διάδροµοι µεταξύ των χώρων των 

ηρώων. Τέλος, θα χρησιµοποιηθεί το ίδιο σκυρόδεµα ως υπόστρωµα πάχους 15εκ. κάτω από τους χώρους 

των ηρώων, των σκαλών, των τοιχίων και των λιθοδοµών.

3. Επιστρώσεις

Για περαιτέρω οριοθέτηση των χώρων και για µορφολογικό εµπλουτισµό, πρόκειται να δηµιουργηθούν οκτώ 

τοιχία µε λιθοδοµή µε ποίκιλλα ύψη επεξεργασµένων όψεων µε το απαιτούµενο αρµολόγηµα. Το δάπεδο που 

περικλείουν τις προτοµές και οι σκάλες θα είναι από έγχρωµο βιοµηχανικό σκυρόδεµα.

Περιµετρικά των περιπατικών διαδρόµων θα τοποθετηθούν κράσπεδα πάχους 15εκ.
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4. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Θα τοποθετηθούν 16 φωτιστικά σποτ για τον φωτισµό των προτοµών, τα οποία θα τροφοδοτούνται από pillar, 

το οποίο θα βρίσκεται στην βορεινή είσοδο του αλσυλλίου.

5. Αστικός εξοπλισµός

Θα τοποθετηθούν 10 ξύλινα παγκάκια και 5 κάδοι απορριµµάτων. Επίσης στην βορεινή είσοδο του πάρκου θα 

διαµορφωθεί ένα υδάτινο στοιχείο το οποίο θα λειτουργεί µε πίδακα νερού, τύπου συντριβανιού, µε 

ενσωµατωµένο σύστηµα ύδρευσης (υποβρύχια αντλία, σωληνώσεις) δηµιουργώντας µια αισθητική 

αναβάθµιση στον συγκεκριµένο χώρο.

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 255.811,17  € µε ΦΠΑ. 

Η επίβλεψη της κατασκευής του έργου θα γίνει από την τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου Ανωγείων.

                                             
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Ανώγεια 28/02/2023
Η Αν. Προϊστάμενη  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ζαχαρένια Σκουλά

Ανώγεια  28/02/2023
Οι Συντάξαντες

Κονιού Ειρήνη
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