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ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ 
- ΤΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ

 - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
- Αντικατάσταση των υφιστάμενων συμβατικών υλικών δαπεδόστρωσης με ψυχρά
- Αύξηση του πρασίνου με ενίσχυση της χαμηλής βλάστησης
- Χρήση υδάτινου στοιχείου για δροσισμό
- Εκμετάλλευση των υφιστάμενων σκιασμένων επιφανειών
- Δημιουργία καθιστικών για ανάπαυση / συζήτηση με διάρκεια είτε για σύντομη 
αναμονή
- Πρόβλεψη χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στο σκιασμένο τμήμα 
ώστε να μην χρειάζονται κινητά σκίαστρα - ομπρέλες
- Εγκατάσταση μικρής φωτοβολταικής μονάδας και δημιουργία υποδομών για την 
αποκομιδή των απορριμάτων και την ανακύκλωση
- Εξασφάλιση προσβασιμότητας στην πλατεία 
- Εκμετάλλευση του φυσικού αναγλύφου για προστασία από τον θόρυβο 
και την οδική κίνηση με τη διαμόρφωση της πλατείας σε τρία επίπεδα.

Αν και υπάρχει επάρκεια δημόσιου χώρου στην 
περιοχή, η μόνη επιλογή ανάπαυσης των 
διερχομένων είναι τα καφέ, λόγω ελλιπούς 
σχεδιασμού της πλατείας. 

Προτείνεται η ανακατάταξη των χρήσεων στην 
πλατεία και η ενίσχυση των στοιχείων που 
υπάρχουν στο χώρο και αναβαθμίζουν 
βιοκλιματικά τη χρήση του. 

Δεν κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία χώρου 
δραστηριοτήτων ειδικά για παιδιά, 
εφ΄όσον υπάρχει παιδική χαρά στη γειτονική 
κεντρική πλατεία. 
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- Κατα μήκος της οδού 28ης 
Οκτωβριου διατηρείται η 
πλακόστρωση, με αντικατάσταση 
υλικών, ώστε να φιλοξενείται η εξέδρα 
των επισήμων. 
Στο ίδιο τμήμα τοποθετούνται πίδακες 
νερού για δροσισμό, την ανακοπή του 
θορύβου της διερχόμενης 
κυκλοφορίας και την οριοθέτηση της 
περιοχής ανάπαυσης. 

- Το δεύτερο επίπεδο, 0,40μ 
χαμηλότερα, είναι ένα πλάτωμα 
χλοοτάπητα όπου δημιουργούνται 
καθιστικά που προσφέρονται για 
χρήση είτε κατά τους χειμερινούς 
μήνες, για ηλιασμό, είτε κατά τα 
βράδυα των θερινών μηνών, κοντά στο 
υγρό στοιχείο. 

- Το τρίτο και μεγαλύτερο σε έκταση 
επίπεδο, 0,40μ χαμηλότερα, είναι ένα 
πλάτωμα χλοοτάπητα / σκληρής 
επίστρωσης  που επιτρέπει την 
αναπτυξη τραπεζοκαθισματων κατω 
απο τον πλατανο. Τοποθετούνται 
καθιστικά για ανάπαυση στη σκιά των 
δέντρων.
 

- Το περίπτερο της ΔΕΥΑΞ 
αντικαθίσταται από στέγαστρο με 
φωτοβολταική μονάδα για τη 
στέγαση των κάδων απορριμάτων  / 
ανακύκλωσης και ενημερωτικών 
πινακίδων σχετικά με την 
ανακύκλωση και το βιοκλιματικό 
σχεδιασμό της πλατείας.
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1 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΕΝ ΨΥΡΩ
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ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
ΜΕ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΥΔΑΤΟΠΕΡΑΤΟ ΒΟΤΣΑΛΟΤΑΠΗΤΑ
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ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ 
ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟΥΣ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ
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Η βλάστηση γύρω από το μνημείο 
και στις περιοχές χλοοτάπητα / 

καθιστικών ενισχύεται με διάφορα 
βολβώδη φυτά με έντονα χρώματα 

και σχήματα

Αγάπανθος
Agapanthus Umbellatus,
80 εκ (4φ/τμ)

Γλαδιόλα
Gladiolus sp.
50 εκ

Διμορφοθήκη
Dimorphotheca aurantiaca
25 εκ

Νεπέτα
Nepeta faaseni “Superba”
50 εκ.,Φ=1,0μ


