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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

 

Σν αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη ε δηακόξθσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρώξνπ  ζε δεκνηηθό νηθόπεδν έθηαζεο 1.461,29 

η.κ. ζηελ Ακλάην, νηθηζκό ηνπ πξώελ Δήκνπ Αξθαδίνπ, ζήκεξα ηνπ 

Δήκνπ Ρεζύκλεο. ην ζπγθεθξηκέλν νηθόπεδν ππάξρεη πεηξόρηηζην 

θηίζκα κε θεξακνζθεπή όπνπ ζηεγάδνληαλ ην παιηό ζρνιείν ηνπ 

ρσξηνύ. Η πξόζβαζε ζην ρώξν είλαη εύθνιε θαη ε θεληξηθή 

πιαηεία ζε κηθξή απόζηαζε.  

Η Ακλάηνο είλαη έλαο ηδηαίηεξα γλσζηόο νηθηζκόο ιόγσ θαη ηεο 

γεηηλίαζεο ηνπ κε ηελ Ιεξά Μνλή Αξθαδίνπ. 

ην παιηό ζρνιείν κεηά από πξνζπάζεηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ 

θαη ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ, έρεη ζπγθεληξσζεί, 

αξρεηνζεηεζεί θαη αμηνπνηεζεί πνιύηηκν πιηθό κε ζθνπό ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρώξνπ σο ρνιηθνύ Μνπζείνπ. 

Σν ρώξν ζα ηνλ επηζθέπηνληαη παηδηά, θύξηα ηνπ Δεκνηηθνύ, ζα 

μελαγνύληαη θαη ζα ηνπο δηδάζθνληαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

Χώξνο δηδαζθαιίαο θαη δξάζεο δελ ζα είλαη κόλν ην εζσηεξηθό 

ηνπ Μνπζείνπ αιιά θαη ν ππαίζξηνο κε παηρλίδηα θαη πνιιέο 

δξαζηεξηόηεηεο. 

  

H ελ ιόγσ κειέηε θαιείηαη λα αλαδείμεη ηνλ ρώξν ηνπ Μνπζείνπ 

θαη λα δεκηνπξγεζνύλ νη θαηάιιειεο θαη αζθαιείο γηα παηδηά 

δηακνξθώζεηο ώζηε λα θαιύπηνληαη νη αλάγθεο ππαίζξησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

  

Οη πξνηάζεηο - επεκβάζεηο, πξνβιέπνπλ: 

 ηελ δεκηνπξγία δηαδξόκνπ – πξνζέιεπζεο ηνπ θνηλνύ κε 

ηαπηόρξνλε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο ρσκάηηλεο 

επηθάλεηαο ζηνλ αύιεην ρώξν,  

 ηελ δεκηνπξγία πξνζβάζεσλ ΑΜΕΑ,  

 ηε δεκηνπξγία θεξθίδσλ – κηθξνύ ακθηζεάηξνπ, 

 ρώξνπο παηγληδηνύ – κηθξήο παηδηθήο ραξάο, 
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 ρώξνπο θύηεπζεο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.  

 

 

Καηαγξάθνληαο θσηνγξαθηθά θαη απνηππώλνληαο ζρεδηαζηηθά ηελ 

ππό κειέηε πεξηνρή δηαπηζηώζεθε όηη παιαηόηεξα, ζε πξνζπάζεηεο 

αλάδεημεο ηνπ αύιεηνπ ρώξνπ, ν νπνίνο λα ζεκεησζεί όηη 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα θαινθαηξηλέο εθδειώζεηο ηνπ ηνπηθνύ 

Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ, είραλ δεκηνπξγεζεί κηθξέο θαηαζθεπέο, 

παξηέξηα, βξύζεο θιπ από ηνπηθή πέηξα. 

  

Σν ίδην πιηθό, ηνπηθή πέηξα, πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

γηα ηελ θαηαζθεπή θεξθίδσλ ζην λόηην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ θαη 

ζηα δεμηά ηεο εηζόδνπ όπνπ ππάξρεη ζήκεξα θπηεκέλν παξηέξη. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ρώξνο – ζεκείν πξνηείλεηαη θαη γηα ηνλ επηπιένλ 

ιόγν όηη ζθηάδεηαη από ηα γύξσ κεγάια δέλδξα θαηά ηηο 

πεξηζζόηεξεο ώξεο ηεο εκέξαο. Οη θεξθίδεο απηέο, ζε 3 ζεηξέο, 

ζα επαξθνύλ γηα 60 - 70 πεξίπνπ παηδηά.  

 

ην βόξεην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ θαη πίζσ από ην θηίζκα 

πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία κηθξήο παηδηθήο ραξάο, ρώξνπ κε άκκν 

– ζθάκκα πνπ ζα πεξηθιείεηαη από θνξκνύο δέλδξσλ θαζώο θαη 

ρώξσλ θύηεπζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα. Σα κηθξά απηά ηκήκαηα θύηεπζεο πνπ ζα 

πεξηθιείνληαη επίζεο από θνξκνύο δέλδξσλ, ζα ρσξίδνληαη κε 

δηαδξόκνπο. Όινη απηνί νη ρώξνη πνπ πεξηγξάθνληαη πην πάλσ 

ζπλνιηθήο έθηαζεο 210 η.κ. ζα επηζηξσζνύλ κε αξαηό ραιίθη 

αλακεκεηγκέλν κε ρώκα. 

ηνλ ίδην ρώξν θαη πάλσ ζην πθηζηάκελν πεδνύιη πξνηείλεηαη ε 

δεκηνπξγία θαζηζηηθώλ κε μύιηλεο ηάβιεο. 

ηνλ βνξεηλό πεξηκεηξηθό ηνίρν πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή πάγθνπ 

από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ζε όιν ην κήθνο ηεο ηνηρνπνηΐαο (15.50 

κέηξα) κε βάζε επίζεο από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα θαη θαηαζθεπή 

κεηαιιηθώλ ληνπιαπηώλ γηα θύιαμε εξγαιείσλ θεπνπξηθήο θαη 

άιισλ αληηθεηκέλσλ, αλαγθαίσλ ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 
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Η ίδηα θαηαζθεπή πξνηείλεηαη θαη ζε άιια κηθξά ηκήκαηα ηνπ 

πεξηκεηξηθνύ ηνίρνπ γηα δεκηνπξγία ρώξσλ θύιαμεο, ιόγσ ηεο 

έιιεηςεο απνζήθεο ζην θηίζκα.   

 

 

ΠΡΟΒΑΔΙ 

 

ηελ θίλεζε εηζόδνπ ηνπ επηζθέπηε ζηνλ αύιεην ρώξν πξνηείλεηαη 

ε δεκηνπξγία δηαδξόκνπ κε επίζηξσζε από θεξακηθό πιαθάθη ή 

ηζηκεληνθπβόιηζν πνηθίισλ ρξσκάησλ θαη δηαθνξεηηθώλ 

δηαζηάζεσλ. 

Ο δηάδξνκνο απηόο ζα νδεγεί ζηελ είζνδν ηνπ Μνπζείνπ θαη δεμηά 

θαη αξηζηεξά απηνύ ν ρώξνο ζα παξακείλεη ρσκάηηλνο. 

ηελ θίλεζε ηνπ επηζθέπηε από ην λόηην ζην βόξεην ηκήκα ηνπ 

νηθνπέδνπ θαη ζηελ πξόζβαζε πξνο ηηο πθηζηάκελεο ηνπαιέηεο 

αιιά θαη ηελ παηδηθή ραξά, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία δηαδξόκνπ 

κε επίζηξσζε από παηεκέλν ρώκα δηαθνπηόκελν αλά 2,50 πεξίπνπ 

κέηξα κε μύιηλεο ηάβιεο. 

 

 

ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ  ΡΕΘΥΜΝΟ  17-12-2013 
Η Δ/ντπια Τ.Υ. Δήμος  Ο Σςντάξαρ 
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