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1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η μελέτη ανάπλασης του Δημοτικού Κήπου Χανίων εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

Χανίων με σκοπό την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στα πλαίσια του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης  (ΒΑΑ) του Δήμου Χανίων ,το οποίο εγκρίθηκε με την Α.Π. 1711/10-03-2017 Απόφαση  του 

Περιφερειάρχη Κρήτης .  

Η παρούσα αρχιτεκτονική μελέτη θα υποβληθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Βιώσιμη Ανάπτυξη με 

αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη», 

στην επενδυτική προτεραιότητα 6.c «Διατήρηση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής, πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς κατά μήκος του πράσινου δικτύου διαδρομών πολιτισμού – τουρισμού / Δράσεις σήμανσης 

και ενημέρωσης για τη θέση και το περιεχόμενο των πολιτιστικών – ιστορικών πόρων (ΣΒΑΑ Χανίων)».  

Η παρακάτω τεχνική έκθεση συνοδεύει την αρχιτεκτονική μελέτη και επικεντρώνεται στις επεμβάσεις που 

γίνονται στον χώρο του Δημοτικού Κήπου με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της 

ανεμπόδιστης, αυτόνομης και ασφαλούς κίνησης των ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο και γενικά των 

ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων, σε όλους τους χώρους του έργου.  

Περιλαμβάνει τους κανονισμούς, οδηγίες, πρότυπα κλπ που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη σύνταξη της 

μελέτης και συνοπτική αναφορά στα απαιτούμενα μέτρα για τη  διασφάλιση της προσβασιμότητας. 

Άτομα με Αναπηρία είναι τα άτομα που έχουν μόνιμες ή προσωρινές βλάβες, ανικανότητες, αδυναμίες, 

αναπηρίες ή συνδυασμό των παραπάνω.  

Εμποδιζόμενα άτομα είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και τα άτομα με μειωμένες ικανότητες  

δηλαδή τα άτομα της τρίτης και τέταρτης ηλικίας, οι έγκυες, τα προεφηβικά άτομα, τα άτομα με ασυνήθεις 

σωματικές διαστάσεις, οι εθισμένοι σε βλαβερές ουσίες, όσοι χρησιμοποιούν ή οδηγούν οιουδήποτε 

τύπου αμαξίδιο, όσοι μεταφέρουν βάρη κλπ. Ουσιαστικός παράγοντας στην προσπέλαση και την χρήση 

του κοινόχρηστου  χώρου από εμποδιζόμενα άτομα - και κατ' επέκταση από όλους - είναι η ασφάλεια που 

παρέχεται τόσο κατ’ αρχήν από το σχεδιασμό αλλά και με την επιλογή των κατάλληλων υλικών και τρόπων 

κατασκευής.  

 

2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΘΦΕΙ ΥΠΟΨΗ 

Επιγραμματικά η σχετική νομοθεσία που έχει ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό των επεμβάσεων στους 

χώρους καταφυγής είναι η παρακάτω: 

-  Απόφαση ΥΠΕΚΑ 52907/2009 ΦΕΚ 2621 Β’ “Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία 

σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών” 

-  Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” 

- Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του 

Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες” 

- Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ (Σχεδιάζοντας για όλους) 

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ  

Στην αρχιτεκτονική πρόταση ανάπλασης του Δημοτικού κήπου προβλέπονται ήπιες επεμβάσεις οι οποίες 

στο σύνολό τους βελτιώνουν και ενισχύουν την ασφαλή και ανεμπόδιστη κίνηση πεζών και ΑΜΕΑ στο 
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εσωτερικό του Κήπου.  Επιπλέον δημιουργείται νέο WC AMEA για τους επισκέπτες του κήπου, με 

κατάλληλη διαμόρφωση της υφιστάμενης δομής WC.  

Πιο αναλυτικά προτείνονται οι παρακάτω επεμβάσεις: 

 Επίστρωση χωμάτινων διαδρομών 

Προβλέπεται η επίστρωση του συνόλου των χωμάτινων διαδρομών (υφιστάμενων και νέων) με ειδικό 

βιομηχανικό υλικό (σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο)  του οποίου η τελική επιφάνεια, απορροφητική 

και ομαλή , επιτρέπει την ομαλή και άνετη κίνηση αμαξιδίου . Η νέα στάθμη των διαδρομών ακολουθεί 

την κλίση του φυσικού εδάφους των φυτεμένων παρτεριών έτσι ώστε να ενοποιείται το σύνολο της 

επιφάνειας του κήπου και να ενισχύεται η ελεύθερη κίνηση σε όλους τους χώρους (φυσικό πράσινο, 

διαμορφωμένοι χώροι).   

 Τροποποίηση υφιστάμενων εισόδων 

Οι υφιστάμενοι είσοδοι από την οδό Στρ. Τζανακάκη διατηρούνται με τις υφιστάμενες ομαλές (<4%)  

κλίσεις προσαρμογής με το υφιστάμενο πεζοδρόμιο και παραμένουν προσβάσιμοι σε ΑΜΚ . Η είσοδος 

από την οδό Α. Παπανδρέου που λόγω υψομετρικής διαφοράς δεν μπορεί να γίνει προσβάσιμη σε 

αμαξίδια , ανακατασκευάζεται και βελτιώνεται ως προς την ποιότητα της εξωτερικής σκάλας (πατήματα, 

πλατύσκαλα, χειρολαβές και φωτισμός ) ώστε να είναι ασφαλής για το κοινό όλων των ηλικιών .  

 Διάνοιξη νέας εισόδου 

Δημιουργείται νέα είσοδος προς την οδό Πλουμιδάκη , με εξωτερική σκάλα και κατάλληλη ράμπα . Η νέα 

είσοδος εξυπηρετεί ΑΜΚ αλλά και το σύνολο του κοινού που επιθυμούν να κινηθούν από και προς το 

γειτονικό Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας . 

 Διαμόρφωση όδευσης ατόμων με περιορισμένη όραση 

Στους διαδρόμους κίνησης τοποθετείται κεντρικά οδηγός όδευσης τυφλών και ειδική σήμανση για τις 

αλλαγές κατεύθυνσης έτσι ώστε το σύνολο των χώρων και λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον 

Δημοτικό κήπο να είναι πλήρως προσβάσιμοι και σε άτομα με περιορισμένη όρασης. 

 Εξοπλισμός 

Σε τρία επιλεγμένα σημεία του Δημοτικού Κήπου τοποθετείται νέος εξοπλισμός με βρύσες κατάλληλες για 

χρήση και από άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο όπως  φαίνεται στην εικόνα 1.  

 

  

Εικ.1 Κοινόχρηστη βρύση που εξυπηρετεί και Άτομα Μειωμένης Κινητικότητας 
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Εικ.2 Κάτοψη της μελέτης προσβασιμότητας Δημοτικού Κήπου Χανίων 

 

 

                                                                  Χανιά ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 

 
Συντάχθηκε                                                   Ελέγχθηκε                                                   Θεωρήθηκε 
Η μελετήτρια                                          Ο Προϊστάμενος                                       Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Χ 
                                                               τμήματος Μελετών  
 
 
Αφροδίτη Παπαδάκη                           Περικλής Βακάλης                                   Σοφοκλής Τσιραντωνάκης 
αρχιτέκτονας μηχανικός                    πολιτικός μηχανικός                                     πολιτικός μηχανικός 
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