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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 
 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, με αναφορά στα 
βασικά τεχνικά / λειτουργικά  κ.α. χαρακτηριστικά της. 

 
Ο Ιερός Ναός του Αγίου Πέτρου των Δομηνικανών είναι διατηρητέο μνημείο της εποχής της 
Φραγκοκρατίας που χρονολογείται από τα μέσα του 13ου αιώνα με αλλεπάλληλες οικοδομικές 
φάσεις μέχρι και την Τουρκοκρατία. Οι σημαντικότερες μορφολογικές  αλλαγές που υπέστη το 
μνημείο οφείλονται σε σημαντικές καταστροφές και ανοικοδομήσεις μετά από μεγάλους 
σεισμούς, καθώς και σε διαδοχικές προσθήκες 6 παρεκκλησίων στην περίοδο μέχρι και τον 17ο

 

 
αι. Η αποκατάσταση του μνημείου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ από την ΔΑΒΜΜ 
του Υπουργείο Πολιτισμού. 

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην διαμόρφωση του άμεσα περιβάλλοντα χώρου του μνημείου 
για την διευκόλυνση της επισκεψιμότητάς του, την οριοθέτηση της πορείας των επισκεπτών του 
στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Καστέλλας, καθώς και στον ηλεκτροφωτισμό του για την 
ανάδειξη του μνημειακού του χαρακτήρα.  
 
 Οι σημαντικότερες εργασίες που θα γίνουν, είναι συνοπτικά οι εξής: 

• διαμόρφωση κύριας εισόδου επισκεπτών και δευτερεύουσας για την περιοδική είσοδο       
 οχημάτων 

•  δημιουργία ράμπας εισόδου- κίνησης ατόμων ΑΜΕΑ. 
•  κατασκευή και τοποθέτηση νέου φυλακίου και διαμόρφωση χώρων εξυπηρέτησης κοινού 

(WC.επισκεπτών, ενημερωτικού περιπτέρου κλπ.) 
•  διαμόρφωση διαδρομών κίνησης επισκεπτών στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της 

Καστέλλας είτε μέσω υπερυψωμένων διαδρόμων, όμοιων με τους υπάρχοντες, είτε με 
χρήση πρόσθετων βαθμίδων από ξύλο για την επίσκεψη των χαμηλότερου ύψους 
λείψανα τοίχων 

• συντήρηση και τοπική αντικατάσταση υπάρχουσας περίφραξης.Κατασκευή νέας 
περίφραξης όμοιας με τη υπάρχουσα στην δυτική και νότια πλευρά 

•  Διευθέτηση απορροής ομβρίων και λήψη των απαραίτητων αποστραγγιστικών μέτρων 
•  εργασίες ηλεκτροφωτισμού, πυρόσβεσης κλπ. και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων για 

τον φωτισμό και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και του μνημείου. 
 
2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ανάλυση και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας 

υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)   
Το έργο υλοποιείται με ένα υποέργο και θα εκτελεστεί  με την ανάθεση εργολαβίας σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.  
3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου) 

o Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του Ηρακλείου θα φωτιστεί και θα αναδειχθεί , 
αποτελώντας  πόλο προσέλκυσης επισκεπτών  
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