Κρήτη: 5,3 εκατ. ευρώ για την
αποκατάσταση των Ενετικών
Τειχών Ηρακλείου
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης

Σταύρου Αρναουτάκη

εντάσσονται στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020, 2 νέα έργα στο πλαίσιο της
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου με
τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), που είναι:
– ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΟΧΥΡΩΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με π/υ 4.173.905,60 € και
φορέα υλοποίησης το Δήμο Ηρακλείου
– ΣΤΕΡΕΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ORECCHIONE SABBIONARA ΚΑΙ
ΣΤΟΑ ΠΥΛΗΣ SABBIONARA με π/υ 1.198.822,36 € και φορέα
υλοποίησης το Υπουργείο Πολιτισμού
Αντικείμενο του πρώτο έργου είναι η δημιουργία μίας γραμμικής
πορείας στο ισόπεδο τμήμα των Ενετικών Τειχών της πόλης του
Ηρακλείου. Η περιοχή παρέμβασης ξεκινάει από τον προμαχώνα του
Αγ. Ανδρέα έως τον προμαχώνα Βιτούρι. Η διαδρομή των τειχών θα
λειτουργήσει σαν ένας γραμμικός συμβολικός κήπος.
Ο κήπος αυτός θα αρθρώνεται κατά μήκος της γραμμικής ανάπτυξης
των τειχών και θα διασχίζεται από μια σαφώς οργανωμένη
πεζοπορική και ποδηλατική διαδρομή. Κατά μήκος της διαδρομής
σε κομβικά σημεία του τείχους, ήπιες παρεμβάσεις και
διαμορφώσεις θα συγκροτούν θεματικές στάσεις – πλατώματα.
Το δεύτερο έργο περιλαμβάνει τη στερέωση και αποκατάσταση του
τμήματος των ενετικών τειχών Ηρακλείου στην ανατολική πλευρά
του Προμαχώνα Sabbionara με το αντίστοιχο ORECCHIONE.
Περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης του μνημείου, το οποίο

έχει υποστεί βλάβες που οφείλονται στις αυξημένες ωθήσεις των
γαιών και τα χαμηλά μηχανικά χαρακτηριστικά της λιθοδομής με
την κατά τόπους κακή δόμηση, την θραύση και έντονη
αποδιοργάνωση της λιθεπένδυσης με έκπλυση του κονιάματος και
τη διείσδυση παρασιτικής βλάστησης στις περιοχές των ρωγμών.
Περιλαμβάνονται επίσης εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης
της πρόσοψης και της στοάς της πύλης Σαμπιονάρα που οφείλονται
στο γεγονός ότι ήταν αφανής και επιχωματωμένη για δεκαετίες.
Πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία των έργων στην ιστοσελίδα
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης
www.pepkritis.gr/ses

