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ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ 

1. Σκοπός της Μελέτης  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκπόνηση ενός σχεδίου για την ανάδειξη, αισθητική 

αναβάθμιση - ανάπλαση της κεντρικής οδικής αρτηρίας του οικισμού των Ανωγείων κατά 

τρόπο που θα συμβάλει τόσο στην βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών κυκλοφορίας 

της οδού όσο και στην βελτίωση της προσπελασιμότητας σε έναν από τους σημαντικότερους 

ορεινούς – τουριστικούς προορισμούς της Περιφέρειας Κρήτης που τα τελευταία χρόνια 

δέχεται έντονες τουριστικές πιέσεις. 

 Η κεντρική οδός του οικισμού αποτελεί τμήμα της επαρχιακής οδού Τύλισος –Γωνιές - 

Ανώγεια – Αξός – Γαράζο. 

Το τμήμα της οδού στο οποίο γίνεται η παρέμβαση αναπτύσσεται από την είσοδο του οικισμού 

από Ηράκλειο (κόμβος Ανώγεια - Νίδα) έως την περιοχή του Κέντρου Υγείας στα ανατολικά 

του οικισμού  και περιορίζεται στο πλάτος που ορίζουν οι υφιστάμενες οικοδομικές γραμμές 

του σχεδίου πόλης του οικισμού. 

Το συνολικό μήκος της οδού στο οποίο πραγματοποιούνται οι παρεμβάσεις είναι  περίπου 850 

μέτρα και το μέσο πλάτος της οδού είναι 11 μέτρα. 

 

2. Προτάσεις Έργων και Ενεργειών Προστασίας & Ανάδειξης 

Τα ιστορικά - πολιτιστικά, κοινωνικά, πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά συνολικά 

του οικισμού των Ανωγείων προσδιορίζουν και τις βασικές αρχές για τις αναγκαίες επεμβάσεις 

ανάπλασης και ανάδειξης της κεντρικής οδικής αρτηρίας των Ανωγείων ώστε να εξασφαλισθεί 

η ιστορική συνέχεια και η συνοχή του δομημένου χώρου, δυναμική έκφραση του λαϊκού 

πολιτισμού τόσο σε ότι αφορά στον τρόπο ζωής όσο και στον τρόπο συγκρότησης του 

δομημένου περιβάλλοντος του. 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στοχεύουν:  

 Στην ανάδειξη και πολεοδομική επανένταξη του δρόμου και των πλατωμάτων 

του στην παραδοσιακή οικιστική δομή του οικισμού. 

 Στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του δρόμου σαν κέντρο της 

κοινωνικής ζωής του οικισμού. 

 Στη δημιουργία των προϋποθέσεων ενοποίησης του κατακερματισμένου 

πολεοδομικού ιστού του οικισμού. 

 Στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αρετών της τοπικής 

πολιτιστικής και ιδιαίτερα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.  
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Τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν τα παραπάνω είναι: 

 Ο προσδιορισμός των ορίων και της λειτουργικής χρήσης των υπό ανάπλαση 

τμημάτων του δρόμου. 

 Ο προσδιορισμός χώρων στάθμευσης – πεζοδρομίων και άλλων αναγκαίων 

χρήσεων. 

 Ο επιμέρους σχεδιασμός του οδοστρώματος και ο προσδιορισμός του υλικού 

επικάλυψης.  

 Ο προσδιορισμός της θέσης και του είδους του αναγκαίου αστικού εξοπλισμού 

(π.χ. κρήνες, καθιστικά, φωτιστικά κ.λ.π.). 

 

3. Γενικές Σχεδιαστικές Αρχές 

Εξαρχής βασική επιδίωξη μας σε ότι αφορά στην πρόταση ανάπλασης και διαμόρφωσης της 

κεντρικής οδικής αρτηρίας του οικισμού των Ανωγείων ήταν η επιλογή μιας αισθητικής 

προσέγγισης με την οποία πιστεύουμε ότι αποδίδουμε την μέγιστη συνάφεια, συμβατότητα και 

ιστορική αντιστοιχία με τον χώρο. 

Αναλυτικότερα τα βασικά στοιχεία που καθόρισαν τις επιλογές μας ήταν: 

 Αποφυγή κάθε μορφής μίμησης ή φολκλορισμού που υποβαθμίζει την δυναμική 

συγκρότησης και έκφρασης του παραδοσιακού αλλά και σύγχρονου λαϊκού δομημένου 

χώρου. 

 Χρήση υλικών συμβατών με τις αισθητικές και λειτουργικές ανάγκες του χώρου. 

 Τρόπος χρήσης των υλικών τέτοιος, που να εκφράζει την συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

της επέμβασης ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση μέσα από την διάκρισή τους. 

 Οργανική σύνδεση και ενοποίηση (μορφολογικά και δομικά - κατασκευαστικά) των 

επιμέρους επεμβάσεων και εξοπλισμού, ώστε να εκφράζεται με σαφήνεια η συνέχεια 

του ενός με το άλλο σε μια ενιαία αισθητική και λειτουργική αντίληψη, αποφεύγοντας 

την πολυμορφία και πολυπλοκότητα. 

 

4. Στοιχεία Διαμόρφωσης 

Για την υλοποίηση της προτεινόμενης ανάπλασης, απαιτούνται τόσο οι κατάλληλες εργασίες 

διαμόρφωσης όσο και η κατασκευή των επιπλέον απαραίτητων συμπληρωματικών 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που θα καθιστούν τον συνολικό χώρο προσπελάσιμο και 
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λειτουργικό. Αναλυτικότερα τα έργα και οι εργασίες που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση της 

παρούσας μελέτης περιγράφονται παρακάτω: 

 

1η κατηγορία: Φυτεύσεις σε σημεία που πρέπει να αποκατασταθεί μερικώς το αστικό 

τοπίο. 

Οι προτεινόμενες φυτεύσεις έχουν σαν στόχο την αποκατάσταση της παραδοσιακής εικόνας 

του πράσινου σε ότι αφορά στους κοινόχρηστους χώρους της κεντρικής οδού. 

Οι φυτεύσεις αυτές αφορούν μεμονωμένα δένδρα παραδοσιακά της περιοχής όπως καρυδιές, 

μουριές και πλατάνια σύμφωνα με την μελέτη φύτευσης που επισυνάπτεται. 

 

2η κατηγορία: Δημιουργία των βασικών λειτουργικών υποδομών (Σχάρες αποχέτευσης 

ομβρίων, φωτισμός) 

Κατά μήκος της οδού θα ανακατασκευαστούν οι σχάρες  αποχέτευσης και θα τοποθετηθούν οι 

ιστοί υπαίθριου φωτισμού σύμφωνα με την μελέτη φωτισμού που επισυνάπτεται. Δεν 

απαιτείται νέο κιβώτιο ηλεκτρικού πίνακα, γιατί θα χρησιμοποιηθεί ο υφιστάμενος στο 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ, ο οποίος θα συμπληρωθεί με το ηλεκτρολογικό υλικό για τον 

ηλεκτροφωτισμό του έργου. 

 

3η κατηγορία: Οι αναγκαίες επιστρώσεις (διαφόρων τύπων) πεζοδρομίων  και 

διαμορφώσεις – αποκαταστάσεις. 

Για την λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση της κεντρικής οδού και των πλατωμάτων της 

θα γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις και ρυθμίσεις όπως: 

 κατασκευή πεζοδρομίων η λιθόστρωτων 

 πλακοστρώσεις και διαφοροποίηση οδοστρωμάτων σε σημεία της οδού που γειτνιάζει 

με σημαντικά κτήρια και παραδοσιακά  δομικά στοιχεία 

 διαμορφώσεις – πλακοστρώσεις πλατωμάτων με στόχο να μετατραπούν σε 

κοινόχρηστους λειτουργικούς χώρους. 

 Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων της οδού που δεν είναι βατά από τροχοφόρα. 

 

4η κατηγορία: Δημιουργία των αναγκαίων χώρων στάθμευσης.  

Γενικά ο οικισμός των Ανωγείων  έχει  μεγάλο πρόβλημα με τους χώρους στάθμευσης με 

αποτέλεσμα να υπάρχει σύγχυση λειτουργιών με δεδομένη και την λειτουργία της περιοχής 

σαν τουριστικός προορισμός. 
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Το πρόβλημα της στάθμευσης όμως απαιτεί ριζικές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις που 

προϋποθέτουν ανεύρεση ελεύθερων χώρων σε κομβικά σημεία πλησίον των οδών στα οποία 

θα σταθμεύουν τα αυτοκίνητα τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών. 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης προτείνεται η διαμόρφωση επί της κεντρικής οδού όσων 

των δυνατόν περισσότερων σημείων στάθμευσης χωρίς όμως να αποβαίνει σε βάρος της 

λειτουργικότητας της. 

 

5η κατηγορία: Δημιουργία των απαραίτητων καθιστικών σε κομβικά σημεία και 

τοποθέτηση του αναγκαίου εξοπλισμού. 

Σε μικρά πλατώματα η κοινόχρηστους χώρους θα υπάρξουν οι αναγκαίες διαμορφώσεις – 

πλακοστρώσεις ώστε να αποκατασταθεί η παραδοσιακή τους χρήση  και να επιτευχθεί η 

αισθητική τους αναβάθμιση.  

Εκτός από την πλακόστρωση στα σημεία αυτά θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν 

ορισμένα στοιχεία αστικού εξοπλισμού όπως καθιστικά, κλπ.  

Στα σημεία αυτά δίδεται βάρος στην χρήση παραδοσιακών δομικών υλικών ώστε να 

αναδεικνύονται και τα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία του περιβάλλοντα δομημένου 

χώρου. 

 

Ηλεκτρικά δίκτυα 

Όλο το δίκτυο χαμηλής τάσης θα έχει ακτινική διάταξη. 

 

Οι υπόγειες ηλεκτρικές γραμμές θα τοποθετούνται μέσα σε δίκτυο σωληνώσεων όδευσης 

υπόγειων καλωδίων ισχυρών ρευμάτων από PE διαμέτρου Ø50mm. Σε κάθε σωλήνωση θα 

τοποθετείται ένα μόνο καλώδιο ή περισσότερα καλώδια που όμως προστατεύονται από την 

ίδια ασφάλεια. Σε όλο το μήκος των υπόγειων ηλεκτρικών γραμμών θα τοποθετηθεί μία επί 

πλέον όμοια σωλήνωση για μελλοντική χρήση. 

 

Οι σωληνώσεις θα οδεύουν μέσα σε τάφρους πλάτους 0,30 έως 0,40m και βάθους 0,60m,  

επιχωμένες με άμμο, πάχους 0,10m, κάτω από τον σωλήνα για την έδραση του και πάχους 

0,10m πάνω από το ανωράχιο για τον εγκιβωτισμό της ζώνης των σωλήνων και θραυστό 

υλικό λατομείου στην υπόλοιπη τάφρο ή εγκιβωτισμένες σε ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα 

C16/20, με δομικό πλέγμα Τ196, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Κάθε τάφρος θα σημαίνεται με ειδικό πλαστικό πλέγμα πάνω από το σκυρόδεμα 

εγκιβωτισμού. 

 

Κατά μήκος του δικτύου σωληνώσεων όδευσης υπόγειων καλωδίων ισχυρών ρευμάτων θα 

κατασκευασθούν φρεάτια επίσκεψης. 
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Τα τοιχώματα των φρεατίων θα κατασκευασθούν από ελαφρώς oπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, 

πάχους 15cm, με δομικό πλέγμα Τ196. Ο πυθμένας του φρεατίου θα διαστρωθεί επάνω σε 

στρώση στράγγισης από χαλίκι συνολικού πάχους 10cm, με κατάλληλη κλίση προς οπή 

διαμέτρου Ø50mm. Ο πυθμένας και οι πλευρικές επιφάνειες του φρεατίου θα επιχρισθούν με 

τσιμεντοκονία των 600kg τσιμέντου. Κατά την κατασκευή των τοιχωμάτων θα εγκιβωτίζεται 

στην τελική επιφάνεια του στομίου το τελάρο στήριξης-συγκράτησης του καλύμματος. Το 

κάλυμμα του φρεατίου θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης B125. 

 

Η τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων που βρίσκονται τοποθετημένα σε ιστούς θα γίνει με 

καλώδιο J1VV-U [ΝΥΥ] διατομής 4x6mm² (μπλε, καφέ, μαύρο γκρι) και γυμνό χάλκινο αγωγό 

γείωσης 25mm2. Το καλώδιο θα οδεύει μέσα σε υπόγειες εύκαμπτες πλαστικές σωληνώσεις 

από PE διαμέτρου Ø50mm και ο αγωγός γείωσης απ’ ευθείας στο έδαφος. Το καλώδιο θα 

εισέρχεται στο κουτί διακλάδωσης αλουμινίου, IP67, διαστάσεων τουλάχιστον 90x90mm, θα 

συνδέεται με το καλώδιο τροφοδότησης του ιστού και θα εξέρχεται  για να τροφοδοτήσει τον 

επόμενο ιστό. Από το κουτί διακλάδωσης θα αναχωρεί ένα καλώδιο H07RN-F ή ΝΥΥ 

3x1,5mm2 για την τροφοδότηση του φωτιστικού σώματος του ιστού. Όλες οι είσοδοι – έξοδοι 

από το κουτί διακλάδωσης θα γίνουν με τη βοήθεια ανάλογων στυπιοθλιπτών. Αγωγός 

γείωσης 6mm2 από τον ιστό θα εξέρχεται προς το φρεάτιο σύνδεσης και θα συνδέεται με τον 

αγωγό γείωσης μέσα σε αυτό με κατάλληλο σφιγκτήρα. Κάθε φωτιστικό σώμα θα 

τροφοδοτείται από τη μία φάση και τον ουδέτερο και οι άλλες δύο φάσεις θα συνεχίζουν χωρίς 

διακοπή για τα επόμενα φωτιστικά. Στο τέλος κάθε γραμμής και στο τέλος κάθε κλάδου αυτής 

θα τοποθετηθεί πλάκα γείωσης. 
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