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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Α. ΣΚΟΠΟΣ 

Η μελέτη αυτή συντάσσεται με αντικείμενο την επισκευή, αποκατάσταση και βελτίωση του εσωτερικού οδικού δικτύου 

τών  οικισμών Αρμένων , Αγ. Γεωργίου (πηγάδια) και Κούμων της Δ.Ε. Ρεθύμνης του Δήμου Ρεθύμνης. 

Η επέμβαση αυτή έχει σκοπό, παράλληλα με τη λειτουργική αποκατάσταση των οδοστρωμάτων, την απαλλαγή της 

εικόνας των δρόμων από στοιχεία ξένα προς το αυθεντικό τους ύφος και διαφοροποιημένα ή παραποιημένα. 

Εκτός απ’ αυτό, ο τελικός σκοπός αυτής της προσπάθειας, είναι να αποδοθεί στον οικισμό, χωρίς επέμβαση σε 

ιδιωτικούς χώρους, το πρότυπο και το έναυσμα να τηρήσουν οι διάφορες κατασκευές που θα γίνουν στο μέλλον, τα 

τυπολόγικα χαρακτηριστικά της αυθεντικής τοπικής αρχιτεκτονικής. 

Βεβαίως, δεν είναι δυνατόν σύγχρονες κατασκευές να γίνουν ως πλήρης απομίμηση των παλαιών. Αυτό είναι πολύ 

δύσκολο τεχνικώς, και δεν πρόκειται να οδηγήσει σε πλήρη αποκατάσταση μορφών. Εξ άλλου είναι και προσπάθεια 

οικονομικώς επιβαρυμένη. Όμως, ο σεβασμός ορισμένων κανόνων, στις γενικές αναλογίες, τα σχήματα και την πλοκή 

των επί μέρους όγκων, όπως και σε ορισμένες χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη του 

σωστού ύφους του συνόλου με μεγάλη επιτυχία. 

Η πρωτοβουλία αυτή του Δήμου Ρεθύμνης είναι και επίκαιρη και έγκαιρη: 

Επίκαιρη, γιατί η τουριστική κίνηση της Κρήτης αυξάνεται, όπως αυξάνεται και η ροπή των Ευρωπαίων ταξιδιωτών προς 

την γνωριμία με τοπικά παραδοσιακά στοιχεία (εξ ου και η ανάπτυξη Ευρωπαϊκών δικτύων διαδρομών περιπάτων και 

μονοπατιών). Επομένως τα χωριά της περιοχής θα είναι προετοιμασμένα με ένα δίκτυο δρόμων να υποδεχτούν και να 

οδηγήσουν στο εσωτερικό τους επισκέπτες. 

Έγκαιρη είναι επειδή οι οικισμοί , σε πολύ μεγάλο βαθμό διατηρούν  την αυθεντική των μορφή και τυπολογία. Κατά 

συνέπεια, όταν η διοχέτευση κινήσεως και απασχόλησης συνεπιφέρει και οικοδομική δραστηριότητα, θα υπάρχει ήδη το 

πλαίσιο και η βάση για τον χειρισμό και την ορθή καθοδήγηση αυτής της επεμβάσεως, που κατ’ ανάγκην θα γίνει από 

επί μέρους ιδιωτικές προσπάθειες. Τονίζεται πάντως ότι θα πρέπει να αποφευχθεί ο κεντρικός σχεδιασμός των επί 

μέρους οικοδομήσεων γιατί συνεπάγεται τυποποίηση, έστω και όχι αμέσως ορατή. 

Β. ΑΡΧΕΣ  

Λειτουργικά 

Ειδικά στους μελετούμενους    οικισμούς , οι δρόμοι  είναι  στενοί, ανισοπλατείς και μη ευθύγραμμοι, αποτελούν κατά 

κανόνα και την μοναδική πρόσβαση προς τα κτίρια και ιδιοκτησίες. 

Επομένως κατ’ αρχήν θα πρέπει να διατηρηθεί η βατότης από τροχοφόρα, που εκτός από την μεταφορά προσώπων, 

είναι απαραίτητα για πλήθος εργασιών αυτών των κοινοτήτων και την εν γένει ζωή τους. 

Βεβαίως η ύπαρξη τροχοφόρων συνεπιφέρει και το πρόβλημα της στάθμευσης, η επίλυση του οποίου εκφεύγει από τα 

όρια αυτής της μελέτης. Είναι όμως αναγκαίο να επισημανθεί η ύπαρξή του, τόσο από πλευράς λειτουργικής, όσο και 

από αισθητικής, δεδομένου ότι οι μορφολογικοί κανόνες του σχήματος των οχημάτων είναι εντελώς αντίθετοι με το ύφος 

των παραδοσιακών χώρων. Άρα η συγκέντρωση μεγάλων ομάδων αυτοκινήτων, σε χώρους στάθμευσης, θα πρέπει να 

ελεγχθεί και από την άποψη της οπτικής εντυπώσεως. Επίσης πρέπει, όσο και αν είναι δυσάρεστο να περιορισθεί η 

συνήθεια να αφήνει καθ’ ένας το αυτοκίνητό του μπροστά στην πόρτα του σπιτιού του. 

Μορφολογικά 



  

Από την άποψη της χαράξεως των δρόμων, αυτή όπου υπάρχει σήμερα έχει προκύψει από μακροχρόνιες διαδικασίες 

σχηματισμού του ιστού των χωριών, και επομένως πρέπει να γίνει σεβαστή όπως είναι σήμερα. Προς αυτή τη διατήρηση 

συνηγορεί και η εμπλοκή ιδιοκτησιακών θεμάτων που αν θιγούν, θα προκαλέσουν δικαιολογημένες δυσαρέσκειες και 

αντίδραση προς την όλη ιδέα. Επομένως η χάραξη των δρόμων πρέπει να μείνει ως έχει. 

Μέσα 

Τα μέσα για την πραγματοποίηση της διαμορφώσεως των δρόμων, είναι αφ’ ενός μεν η εκ νέου οδοστρωσία, αφ’ ετέρου 

δε η δημιουργία ειδικών κατασκευών, φωτιστικά σώματα και παρόμοια στοιχεία, συμπληρωματικά της βασικής μορφής. 

Τα μέσα και στοιχεία αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή που ακολουθεί.  

Ανακεφαλαιωτικά, από τη βασική αυτή ανάλυση προκύπτουν οι ακόλουθες βασικές αρχές της προτάσεως. 

 

1. Οι δρόμοι των οικισμών θα πρέπει να είναι βατοί από τροχό. 

2. Η χάραξη των δρόμων δε θα μεταβληθεί σε κανένα σημείο. 

3. Δεν θα γίνουν επεμβάσεις στα κτίρια και τις ιδιοκτησίες. 

 

Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΜΕΝΟΙ   

 

Το αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάπλαση  του δρόμου που οδηγεί από το επαρχιακό δίκτυο στο ύψος της 

πλατείας προς τον παλιό Μύλο και την πλησίον προς αυτήν λιθόκτιστη κρήνη. Ο δρόμος βρίσκεται στο συνεκτικό τμήμα 

του οικισμού των Αρμένων κι η περιοχή παρέμβασης φαίνεται παρακάτω: 

 



  

 

 

Ο δρόμος φαίνεται παρακάτω στις φωτογραφίες : 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

Παρακάτω φαίνεται στα αριστερά ο Μύλος και απέναντι η κρήνη : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Η μελέτη αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων  μέσω: 

 

 Της τοποθέτησης όδευσης τυφλών. 

 Της τοποθέτησης φωτισμού για την ασφαλή κίνηση στο δρόμο και την ανάδειξη των μνημείων. 

 Της αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων με την προσθήκη αστικού εξοπλισμού (παγκάκι,κάδος 

απορριμάτων). 

 

Η επέμβαση περιλαμβάνει: 

 

 Την πλακόστρωση του δρόμου με γκρίζες ορθογωνικές πλάκες Καβάλας πάχους 5εκ. , κυμαινόμενου 

μήκους κι ελάχιστου πλάτους 30εκ. Η πλακόστρωση διακόπτεται από εγκάρσιες προς τον άξονα του 

δρόμου ζώνες από γκρίζο γρανιτένιο κυβόλιθο 10*10εκ.  και το πλάτος κάθε τέτοιας λωρίδας είναι 

30εκ. Οι κλίσεις για την απορροή των ομβρίων υδατων κατασκευάζονται εσωτερικά προς τον άξονα 

του δρόμου και ανά διαστήματα τοποθετούνται μεταλλικές σχάρες απορροής. 

 Στο ύψος του Μύλου το σταυροδρόμι στρώνεται από το κτίριο του Μύλου μέχρι την κρήνη με γκρίζο 

γρανιτένιο κυβόλιθο ,ώστε να ενοποιηθούν οπτικά τα δύο μνημεία. Στην εσοχή πριν το σταυροδρόμι 

τοποθετείται καθιστικό και κάδος απορριμάτων. 

 Τα φωτιστικά τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά του δρόμου εκτός του τελευταίο που τοποθετείται 

στην απέναντι πλευρά ώστε να φωτίσει το καθιστικό και με τους επίστυλους προβολείς να φωτίσει τα 

δυο μνημεία. 

 Η λωρίδα της όδευσης των τυφλών σχεδιάζεται στη νότια πλευρά του δρόμου. 

 Τέλος με την ίδια λογική με τον υπόλοιπο δρόμο στρώνεται τμήμα της προέκτασης του δρόμου προς 

τα ανατολικά σε μήκος ίσο με την πρόσοψη του Μύλου. 

Τα φωτιστικά σώματα είναι επίστυλα κι ο τύπος τους φαίνεται στη φωτογραφία : 



  

 

 

Ο στύλος που θα φωτίσει το καθιστικό, το Μύλο και την κρήνη φαίνεται σχηματικά παρακάτω (ο ίδιος τύπος 

φωτιστικού με βραχίονα πάνω στο στύλο και δύο προβολείς στην κορυφή, ο ένας θα φωτίσει το μύλο κι ο δεύτερος την 

κρήνη) 

 



  

 

 
 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
Η μελέτη αφορά την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου των τεσσάρων πηγαδιών που βρίσκονται στην 

είσοδο του  οικισμού Αγ.Γεωργίου στην αρχή του δρόμου προς τους Κούμους.Τα πηγάδια που πιθανώς είναι ενετικής 

εποχής έχουν δεχθεί μεταγενέστερες επεμβάσεις που αλλοίωσαν την αρχική τους μορφή (υπερύψωση στα δύο πηγάδια 

με λιθοδομή και οπλισμένο σκυρόδεμα στην επίστεψη και στα άλλα δυο ολόσωμη κατασκευή από οπλισμένο 

σκυρόδεμα).Η επέμβαση αποσκοπεί στην ανάδειξη των πηγαδιών και τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ,τέτοιου 

που θα εξυπηρετεί την καλύτερη δυνατή επισκεψιμότητά τους, καθώς σήμερα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με το δρόμο 

χωρίς κάποιο πεζοδρόμιο γύρω τους. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Πιο συγκεκριμένα η επέμβαση περιλαμβάνει: 

 Την καθαίρεση των μεταγενέστερων προσθηκών στα πηγάδια.Η αποκατάστασή τους θα γίνει με βάση τις 

υποδείξεις της αρχαιολογικής υπηρεσίας ,που θα ακολουθήσουν την καθαίρεση των προσθηκών. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι πιθανώς θα χρειαστεί περιορισμένης έκτασης συμπλήρωση των λιθοδομών,αρμολόγημα και 

σφράγισμα των οπών των πηγαδιών με μεταλλικές διάτρητες σχάρες, που θα επιτρέπουν τη θέα προς το 

εσωτερικό τους. 

 Την υπερύψωση με πρόχυτο τσιμεντένιο κράσπεδο σε ύψος 15 εκ. από τη στάθμη του δρόμου ενός 

πεζοδρομίου σε μια λωρίδα που εκτείνεται μεταξύ των δυο ακραίων πηγαδιών. Στο μέσο της λωρίδας αυτής 

υπάρχει σήμερα μια διαμορφωμένη ράμπα από σκυρόδεμα ,η οποία καθώς καταλαμβάνει δημοτικό χώρο 

πρόκειται να κατεδαφιστεί και να ξεκινήσει η κλίση της εντός της ιδιοκτησίας την οποία εξυπηρετεί. Το δάπεδο 

του πεζοδρομίου θα στρωθεί με γκρίζο τσιμεντένιο κυβόλιθο 10*10*6 εκ. εγκιβωτισμένο σε φάσες πορολίθου 

πλάτους 20 εκ. Στα τέσσερα σημεία που βρίσκονται τα πηγάδια θα στρωθεί πορόλιθος ,ώστε με το διαχωρισμό 

των υλικών κυβόλιθου-πορολίθου να τονίζεται η θέση του κάθε πηγαδιού. Στη θέση της σημερινής 

προαναφερθείσας ράμπας θα τοποθετηθεί βιομηχανικό δάπεδο. Επίσης στα σημεία εισόδου στο πεζοδρόμιο 

θα γίνεται η διέλευση μέσω ραμπών από βιομηχανικό δάπεδο. 

 Η προστασία του πεζοδρομίου από τη διέλευση των διερχόμενων οχημάτων στο δρόμο γίνεται αφ’ ενός μέσω 

της υπερύψωσης του πεζοδρομίου, αφ’ ετέρου με παρτέρι με χαμηλή φύτευση που παρεμβάλλεται μεταξύ του 

τσιμεντένιου κρασπέδου και των περιμετρικών λωρίδων του πορολίθου. Η φύτευση διακόπτεται μόνο στις 

θέσεις των πηγαδιών ώστε να τονιστεί ακόμα περισσότερο η θέση τους. 

 Ο τοίχος στα νότια των πηγαδιών σε κάποια σημεία έχει καταστραφεί. Τα τμήματα που έχουν καταρρεύσει θα 

συμπληρωθούν με λιθοδομή με τον ίδιο τρόπο κτισίματος.  

 Στο πεζοδρόμιο θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένες θέσεις έτοιμα καθιστικά από μέταλλο και ξύλο και ένας κάδος 

απορρριμμάτων. 

 Σε όλο το μήκος της περιοχής επέμβασης (εκτός του τμήματος που διακόπτεται για την πρόσβαση στο πίσω 

οικόπεδο ) θα τοποθετηθούν εγχάρακτες πλάκες όδευσης τυφλών σύμφωνα με τις ισχύουσες πρροδιαγραφές. 

 Ο φωτισμός του χώρου θα γίνει με 4 επίστυλα φωτιστικά,η μορφή των οποίων φαίνεται παρακάτω: 

 



  

 

 

 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΥΜΟΙ 

 

 
Το αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάπλαση του συνεκτικού τμήματος του οικισμού Κούμων του Δήμου 

Ρεθύμνης. Η επέμβαση περιλαμβάνει το δακτύλιο που περιβάλλει το συνεκτικό τμήμα του οικισμού : 

 

 



  

  

 

 

Στον οικισμό που αποτελείται από ισόγεια και διώροφα κτίρια είχαν γίνει κατά το παρελθόν εκτεταμένα έργα 

περιφράξεων εκατέρωθεν του δρόμου με μαντρότοιχους από λιθοδομή. Οι μαντρότοιχοι αυτοί έχουν καθορίσει 

σημαντικά την εικόνα του οικισμού σήμερα.  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Στα σταυροδρόμια του δακτυλίου βρίσκουμε το μνημείο των πεσόντων των Κούμων και διάφορες κρήνες με νερό που 

έχουν διαμορφωθεί σε εσοχές στις περιφράξεις: 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Η μελέτη αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων  μέσω: 

 

 Της δημιουργίας πεζοδρομίων με όδευση τυφλών. 

 Την τοποθέτηση φωτισμού για την ασφαλή κίνηση στους κοινόχρηστους χώρους και την ανάδειξη αυτών. 

 Τη χωροθέτηση λωρίδων πρασίνου. 

 Την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων με την προσθήκη αστικού εξοπλισμού (παγκάκια,κάδοι 

απορριμάτων). 

Η επέμβαση περιορίζεται σε οριζόντιες επεμβάσεις καθώς οι εκτεταμένη περιτείχιση που προαναφέρθηκε καλύπτει 

την επέμβαση στον κατακόρυφο άξονα. Επίσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις , η αρχική προτεινόμενη φαίνεται 

στο συνημμένο σχέδιο. Η μελέτη περιλαμβάνει το δρόμο εξωτερικά  των δύο Ι.Ναών εντός του οικισμού, όμως δεν 

επεκτείνεται εσωτερικά στον αύλειο χώρο τους. 

Η στάθμη δρόμου – πεζοδρομίων θα ταυτιστεί. Μεταξύ του δρόμου και των πεζοδρομίων παρεμβάλλεται λωρίδα 

από βιομηχανικό δάπεδο πλάτους 40 εκ. που καθοδηγεί οπτικά τα διερχόμενα οχήματα και αποτρέπει την άμεση επαφή 

του δρόμου με τα πεζοδρόμια και την όδευση των τυφλών. Το πλάτος του οδστρώματος καθορίζεται στα 3,50 μ.  

Στα τμήματα του δρόμου με μικρή κλίση θα χρησιμοποιηθεί σταμπωτή άσφαλτος .  

Στα τμήματα του δακτυλίου με μεγάλη κλίση το υλικό του δρόμου θα είναι εγχάρακτο οπλισμένο σκυρόδεμα που θα 

εξασφαλίσει την αντιολιθητική ικανότητα του δρόμου. Η χάραξη θα γίνει εγκάρσια ως προς τον άξονα του δρόμου. Στα 

τμήματα με μεγάλη κλίση η κίνηση Α.Μ.Ε.Α. με καροτσάκι δεν μπορεί να είναι αυτόνομη. 

Το υλικό των πεζοδρομίων είναι γκρίζος τσιμεντένιος κυβόλιθος. Τα σταυροδρόμια επίσης στρώνονται με το 

ίδιο υλικό με εναλλαγή δύο χρωμάτων , του γκρίζου και του κόκκινου.  

Σε αρκετά σημεία το μικρό πλάτος του δρόμου δεν επιτρέπει τη διαμόρφωση πεζοδρομίου επαρκούς πλάτους 

κι από τις δυο πλευρές. Στις περιπτώσεις αυτές  διαμορφώνεται το μέγιστο ικανό πλάτος πεζοδρομίου στην εξωτερική 

πλευρά του δακτυλίου και στην εσωτερική διαμορφώνονται λωρίδες πρασίνου με αναρριχητικά φυτά ,τα οποία θα 

καλύψουν μέρος των λίθινων μαντρότοιχων. Τις λωρίδες αυτές του πρασίνου επέβαλλαν σε αρκετές περιπτώσεις και τα 

υφιστάμενα δέντρα. 

Τα υφιστάμενα και προτεινόμενα δέντρα επί του πεζοδρομίου εγκιβωτίζονται στους κυβόλιθους με μεταλλικές σχάρες 

45εκ.*45εκ. 

Η όδευση των τυφλών σχηματίζεται με λωρίδα πλακών με γραμμική χάραξη. Στα σταυροδρόμια στο τέλος της 

όδευσης τοποθετούνται τερματικές πλάκες σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

 



  

 Λωρίδες από οπλισμένο σκυρόδεμα πλάτους 10εκ. και 20εκ. σχεδιάζονται για το διαχωρισμό των διαφόρων 

ζωνών του δρόμου. 

Τα φωτιστικά σώματα είναι επίστυλα κι ο τύπος τους φαίνεται στη φωτογραφία : 

 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα  Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) 
Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ν.1418/84 ΠΔ 171/87 και Ν. 3263/2004.  
 
Οι τιμές της μελέτης είναι του 2013.    
 
 
 
 

ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ  ΡΕΘΥΜΝΟ  18-4-2013         

Η Προισταμένη Τ.Υ.   Ο Συντάξας         

            

Καμηλάκη Κατερίνα  Κλάδος Ανδρέας                   

Πολιτικός  Μηχ. ΤΕ  Αρχιτέκτονας  Μηχ.            
 

 

 

 


