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Εισαγωγή 

Η θεώρησή μας μπορεί να συμπυκνωθεί ως η ποιητική και συμβολική παρουσία της 
φύσης μέσα στον αστικό ιστό. Το φυσικό στοιχείο λειτουργεί ως ενοποιητικό, 
καταλαμβάνοντας τους ανοιχτούς δημόσιους χώρους της πόλης και διαμορφώνοντας 
“πράσινες” διαδρομές, φυσικούς διαδρόμους. Επιχειρούμε την αποκατάσταση της 
συνέχειας του φυσικού τοπίου και την απεύθυνση του φυτικού αποθέματος και σε 
άλλα έμβια όντα πέρα του ανθρώπου, την επανασύσταση ενός οικοσυστήματος με 
της οικοσυστημικές υπηρεσίες που αυτό παρέχει.                                                                  

Ερμηνεύουμε την περιοχή μελέτης ως αναπόσπαστο τμήμα του ευρύτερου τοπίου, ως 
τον ενδιάμεσο τόπο μεταξύ του λόφου των Τουρκοβουνίων και του Υμηττού. Με μια 
τέτοια θεώρηση, μας ενδιαφέρει πρωτίστως η αποκατάσταση των “πράσινων” 
διαδρομών που επιτρέπουν τη σύνδεση των φυσικών στοιχείων. Η απόδοση του 
δημόσιου χώρου στη φύση και κατ’ επέκταση στον άνθρωπο, αποτελεί προτεραιότητα 
προκειμένου οι πόλεις να γίνουν ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή και στην 
ενεργειακή κρίση. Με το περπάτημα να προωθείται από τους οργανισμούς υγείας ως 
το προτιμότερο μέσο μεταφοράς, δημιουργούμε πράσινες διαδρομές μέσα στα όρια 
του δήμου αλλά και προς τους φυσικούς ορεινούς όγκους, καθώς και βιώσιμες λύσεις 
ως προς την μετακίνηση των κατοίκων και των εργαζόμενων από την περιοχή προς 
άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου.  

Η πρόταση επιχειρεί μια ολοκληρωμένη διαχείριση του δημόσιου χώρου με 
προτεραιότητα στη βιώσιμη κινητικότητα και την αειφορία. Μας ενδιαφέρει η 
απόδοση του δημόσιου χώρου στους πολίτες και η πρόσβαση από όλους με έμφαση 
στην απρόσκοπτη κίνηση ομάδων πληθυσμού, όπως παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ.  

Θεωρούμε πως κάθε νέα επέμβαση στο φυσικό ή στο αστικό τοπίο αποτελεί μια 
ερμηνεία του υπάρχοντος περιβάλλοντος. Ανασκάπτουμε και ανασύρουμε το 
κρυμμένο νόημα των τόπων μέσα από τη συσσωρευμένη πολλαπλότητα. «Το νόημα 
βρίσκεται στον χώρο περιμένοντας να ανακαλυφθεί, αν μόνο ξέρουμε πώς να το 
προσέξουμε»1.     

 

                                                 

1 Ingold, T. (2016):  H αντίληψη του περιβάλλοντος. Δοκίμια για τη διαβίωση, την κατοίκηση και τις 
δεξιότητες. Αθήνα, Αλεξάνδρεια. 
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Το προς μελέτη θέμα αποτελείται από δύο διακριτές ενότητες:                                                       
τους  τ ό π ο υ ς –  κ έ ν τ ρ α : πλατείες και ανοιχτοί χώροι      
                               + 
το   π λ έ γ μ α :  το δίκτυο των δρόμων 
 
 
1.  Οι τόποι 

Επιχειρούμε έναν επαναπροσδιορισμό της τυπολογίας των ανοικτών υπαίθριων 
χώρων όπως μας κληρονομείται ιστορικά: τον κήπο, την πλατεία,  το πάρκο. Ο κάθε 
τόπος θα πρέπει να αποκτήσει τη σημασία και την ιδιαιτερότητά του μέσα στο 
σύνολο των σχέσεων που τον συνδέουν αλλά και τον διαφοροποιούν από τους άλλους 
στο εσωτερικό του συγκεκριμένου οικισμού. Κάθε τόπος οφείλει τα χαρακτηριστικά 
του στις εμπειρίες που προσφέρει σε όσους περνούν καιρό εκεί, στις εικόνες, στους 
ήχους, στις οσμές που συγκροτούν τη συγκεκριμένη «ατμόσφαιρά» του. Και αυτά, 
εξαρτώνται από τα είδη των δραστηριοτήτων με τις οποίες ασχολούνται οι κάτοικοι 
του. “Από αυτό το σχεσιακό πλαίσιο της ενασχόλησης των ανθρώπων με τον κόσμο, 
κατά τη διάρκεια της κατοίκησης, κάθε τόπος αντλεί τη μοναδική του σημασία”.2  

Οι συγκεκριμένοι τόποι είναι κέντρα - κόμβοι διαφορετικών δραστηριοτήτων σε ένα 
δίκτυο σχέσεων. Επιλέγουμε διακριτή φυσιογνωμία για κάθε τόπο που σημαίνει 
διακριτά χαρακτηριστικά και δημιουργούμε τόπους για τους ανθρώπους και για τα μη 
ανθρώπινα ζώα, μεταβαίνοντας από τον  Ευκλείδειο χώρο στον τοπολογικό, συνεχή 
χώρο.            
Οι τέσσερις διακριτοί τόποι: ο περίκλειστος κήπος,  η αστική  πλατεία, το γλυπτικό 
τοπίο-πάρκο, το δασάκι, διαφοροποιούνται ως προς την αισθητηριακή πρόσληψη, τον 
χωρικό χαρακτήρα και τις δραστηριότητες τους. 
α. ο περίκλειστος κήπος (Hortus conclusus): ηρεμία, περίκλειστο χωρικό σύστημα, 
μοναχικότητα- απόλαυση κήπου 
β. η αστική  πλατεία: συλλογικότητα, ανοιχτό προς τον αστικό ιστό χωρικό σύστημα, 
συλλογικές δραστηριότητες 
γ. το γλυπτικό τοπίο -  πάρκο: κινητικότητα, γλυπτικός χώρος, παιχνίδι 
δ. το δασάκι: παρατήρηση, προστατευμένο και αποκλεισμένο χωρικό σύστημα,  
απόλαυση φύσης. 
                                            
                                                 
2 Ingold, T. ο.π 
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α. ο περίκλειστος κήπος (Hortus conclusus): ο Κήπος των Ποιητών [πινακίδα 1] 

 
Ο κήπος είναι ένα χαλί όπου ο κόσμος ολόκληρος επιτυγχάνει τη συμβολική του 
τελειότητα και το χαλί είναι ένα είδος κινητού κήπου. Ο κήπος είναι το μικρότερο 
κομμάτι του κόσμου και συγχρόνως η ολότητα του κόσμου.                                                                                                                                                
                                                                                           Michel Foucault : Ετεροτοπίες 

 
Ο μεγάλος πλάτανος στο κέντρο του χώρου, η ύπαρξη υπόγειων υδάτων και η 
υπάρχουσα περίφραξη που είναι εγγεγραμμένα στη συλλογική μνήμη, μας οδήγησαν 
στην ιδέα του περίκλειστου κήπου, του hortus conclusus, που παραπέμπει στην ιδέα 
του παραδείσου. Ορισμένος, οριοθετημένος, μια «όαση», στοχεύει να λειτουργήσει ως 
τόπος εκτόνωσης της περιοχής που γειτνιάζει με τη Λεωφόρο Κηφισίας. Χώρος 
απόλαυσης, διέγερσης των αισθήσεων, περισυλλογής, μέσα σε ένα σύνολο από 
μυρωδιές, ήχους και χρώματα.  Οι πρώην ανθοκομικές εκτάσεις γύρω από την πλατεία 
Αγίας Σοφίας καθώς και οι αμυγδαλώνες ως μνήμη του τόπου, ενίσχυσαν την επιλογή 
μας. Ένα γραμμικό κανάλι νερού που περιβάλλει τον πλάτανο και λειτουργεί ως 
ανακλαστικός καθρέφτης, αποτελεί τον άξονα της σύνθεσης που οργανώνεται σε 
παράλληλες ζώνες. Το κανάλι του νερού εγγράφεται σε μια ζώνη χυτού δαπέδου με 
εγχάρακτα φύλλα πλατάνου. Πλαισιώνεται από περιβόλι με αμυγδαλιές και από 
ανθόκηπο.            
                                                                                                                          
Ένα στέγαστρο, που οριοθετεί το ΒΑ μέτωπο του χώρου από όπου οι επικρατούντες 
χειμωνιάτικοι άνεμοι, προσφέρει προστατευμένο καθιστικό στους επισκέπτες, αλλά 
και δυνατότητα χρήσης WiFi ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν, ακόμα και 
εργαζόμενοι, τις ποιότητες του κήπου. Αποτελείται από τμήματα στεγασμένα, όπου 
τοποθετούνται φωτοβολταϊκά πανέλα, και τμήματα με πέργκολα με αναρριχώμενα 
φυτά. Ένας επιμήκης πάγκος διατρέχει το σύνολο του στεγάστρου ως καθιστικό, με 
τραπέζια να προσφέρονται για εργασία, χαλάρωση, ψυχαγωγικές δραστηριότητες.          
                                                                                                                  
Επειδή οι δρόμοι βόρεια της 25ης Μαρτίου περιοχής χαρακτηρίζονται από ονόματα 
ποιητών, ο κήπος αφιερώνεται σε αυτούς και μπορεί να αποτελέσει τόπο εκδηλώσεων 
ποίησης και γενικότερα τέχνης, καλώντας τους επισκέπτες σε μια πολυαισθητηριακή 
βίωση του χώρου. Στους τοίχους που ορίζουν το κεντρικό θέμα του νερού 
αναγράφονται αποσπάσματα ποιημάτων με θέμα την απόλαυση της φύσης, του 
κήπου, της ειρηνικής ζωής.    
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Η περίφραξη γίνεται με μεταλλικό διάτρητο πλέγμα που επιτρέπει στο βλέμμα να 
διεισδύει στον χώρο ώστε να  προκαλείται η επίσκεψη του, αλλά και να αποδίδεται ο 
κήπος στην πόλη. Η είσοδος από την οδό Κωστή Παλαμά επισημαίνεται με δύο 
βελανιδιές και μια δεντροστοιχία από αμυγδαλιές που προαναγγέλλουν τις 
αντίστοιχες του περιβολιού.      
                                                                                                
Το δάπεδο της στοάς και το πεζοδρόμιο που περιβάλλει τον κήπο, προκειμένου να 
τονιστεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του, διαστρώνονται με το μάρμαρο που 
αποξηλώνεται  από την πλατεία Ελευθερίας.            
                                                           
Το νερό του καναλιού προέρχεται από την υπάρχουσα γεώτρηση και είναι 
ανακυκλούμενο. Από τη γεώτρηση γίνεται και η άρδευση του κήπου, όπως άλλωστε 
και σήμερα. 

 
β. η αστική πλατεία [πινακίδα 1]                      
                                     Στην πλατεία  κερδίζεις μια όψη: την όψη του ουρανού. Luis Barragan 
                                                                                                                                      
Αποτελεί ένα από τα κέντρα του οικισμού, συμβολικά και κυριολεκτικά. Το συνεχές 
δάπεδο της θα αφεθεί ελεύθερο για συλλογικές δραστηριότητες, άτυπες εκδηλώσεις, 
αλλά και γιορτές που διοργανώνει ο Δήμος, ενώ ο χώρος θα ζωντανέψει με το παιχνίδι 
των μορφών που ορίζουν τα δέντρα. Τα υπάρχοντα πεύκα πλαισιώνουν το κυκλικό 
κενό, που παραπέμπει στους κυκλικούς σχηματισμούς της πολεοδομικής οργάνωσης 
του Δήμου, στη μνήμη της προϋπάρχουσας κεντρομόλου χάραξης της πλατείας, στον 
συμβολισμό της συλλογικότητας και κοινωνικής συσπείρωσης.      
                                                          
Πλατεία και δασύλλιο αποτελούν δύο συμπληρωματικούς χώρους. Το «κενό» της 
πλατείας με το άπλετο φως, αντιπαρατίθεται στο «πλήρες» σκιερό του δασυλλίου, 
όπου η παιδική χαρά. Μια συστάδα πεύκων εισχωρεί στην πλακόστρωτη πλατεία.      
                                       
Τα εκτεταμένα υπερυψωμένα παρτέρια καταργούνται ή περιορίζονται σε πρισματικούς 
σχηματισμούς στα όρια της πλατείας, ώστε να αποδοθεί ένας ευρύς χώρος που 
αναλογεί στις απαιτήσεις λειτουργίας της. Συμπλέγματα ή ενότητες καθιστικών 
εξυπηρετούν διαφορετικές ομάδες ηλικιών: τους ηλικιωμένους που συχνάζουν στην 
πλατεία, τα παιδιά με τα πατίνια και τα ποδήλατα, τους γονείς με τα μικρά παιδιά στο 
καρότσι.         
                                                                                                
Η πλατεία επεκτείνεται και καταλαμβάνει το τμήμα της Θεμιστοκλέους μεταξύ Παλαμά 
και Δροσίνη.   
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Το δάπεδό της, με κυβόλιθους από γρανίτη, διαμορφώνει μια εκτεταμένη επιφάνεια 
από όπου αναδύονται οι «κρατήρες» των  δέντρων. Στην ανατολική και δυτική πλευρά 
της πλατείας, κεκλιμένα πρίσματα από επεξεργασμένο σκυρόδεμα συγκρατούν τα 
υπάρχοντα δέντρα. Το κεκλιμένο επίπεδο φυτεύεται με αρωματικά φυτά.  

 Το γραμμικό κανάλι νερού και μια δενδροστοιχία πλατάνων  δημιουργούν ένα όριο 
του χώρου και ένα φίλτρο μεταξύ πλατείας και μετώπου κατοικιών. Πίδακες 
δημιουργούν μια υδάτινη κουρτίνα συμβάλλοντας στη δημιουργία  μικροκλίματος.             

Τα τραπέζια των καταστημάτων χωροθετούνται σε αυστηρά συγκεκριμένους χώρους 
σε παράλληλους σχηματισμούς ως προς τους δρόμους και αποκλείονται από τους 
κατ΄ εξοχήν χώρους της πλατείας καθώς και από τις διόδους πρόσβασης. Το 
διευρυμένο πεζοδρόμιο ανατολικά της Παλαμά παραλαμβάνει τα τραπέζια των 
καταστημάτων απελευθερώνοντας το μέτωπό της πλατείας προς τον δρόμο. Το 
περίπτερο μεταφέρεται κοντά στην είσοδο της παιδικής χαράς ώστε να μην αποτελεί 
κυρίαρχο θέμα.                                        

Στο βόρειο και δυτικό μέτωπο της πλατείας  προβλέπονται κατάλληλες υποδομές και 
παροχές για την οργάνωση δρώμενων, μουσικών, θεατρικών, προβολών κ.α. (βλέπε 
διάγραμμα 1) 

γ.  το τοπίο [πινακίδα 3] 

Η πλατεία Ηρώων του ‘21 μετατρέπεται από αδιάφορο χώρο-παρτέρι σε ένα γλυπτικό 
τοπίο ως άλλος ένας διακριτός τόπος στην ενότητα ιδιαίτερων χώρων παιχνιδιού που 
απαντώνται στον Δήμο. (Παιδικός Κήπος Πικιώνη, Παιδική Χαρά οδού Μακεδονίας, 
Κήπος Ωδείου Ν. Ψυχικού κ.α.). 
Αποτελείται από τρεις ενότητες: 
α. Την παιδική χαρά: ορίζεται από γλυπτικό τοίχο που φέρει παιχνίδια (τσουλήθρες, 
τοίχο αναρρίχησης κλπ). Ο τοίχος λειτουργεί ταυτόχρονα ως όριο- φυτεμένο πρανές 
αντιληπτό από τη Ρήγα Φεραίου. Προς την οδό Αθανασίου Διάκου, η δεντροστοιχία 
των ψηλών πεύκων, σε συνδυασμό με ελαφρύ διάτρητο μεταλλικό φράχτη, οριοθέτεί 
τον παιδότοπο. Η κυκλική χάραξη, όπου εγγράφεται ημικυκλικό καθιστικό, 
απευθύνεται στα μικρότερα παιδιά και τους συνοδούς τους. 

β. Την πίστα για skateboard: αποτελείται από μια κοίλη πλαστική επιφάνεια ώστε να 
προκύψει χώρος παιχνιδιού που απευθύνεται και σε έφηβους. Γραμμικά καθιστικά 
επιτρέπουν σε θεατές να παρακολουθούν τα δρώμενα. Το όριο της πίστας προς την 
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Αθανασίου Διάκου είναι υπερυψωμένο δημιουργώντας πλάτη με καθιστικά που  
απευθύνονται προς τα όργανα γυμναστικής ενηλίκων. 

γ. Μια γλυπτική κατασκευή-ηρώο χωροθετείται στην πιο πυκνοφυτεμένη περιοχή 
όπου ενισχύονται τα υφιστάμενα ψηλά δέντρα σχηματίζοντας ένα ατμοσφαιρικό 
αλσύλλιο με καθιστικά. Το ηρώο αποτελείται από  μαρμάρινες πλάκες σε οριζόντια και 
κεκλιμένη διάταξη, όπου αναγράφονται τα ονόματα των ηρώων  και αποσπάσματα 
από τη Χάρτα του Ρήγα.              

 Η ροϊκότητα των μορφών προκύπτει τόσο από την ανάγκη απόδοσης συνεχών 
χαράξεων, όσο και από την ανάγκη ένταξης των υφιστάμενων δέντρων στον 
σχεδιασμό. Οι γραμμικές φυτεύσεις με τις νεραντζιές διατηρούνται οριοθετώντας τον 
χώρο. 

Ένα στέγαστρο ορίζει το μέτωπο της Υψηλάντη και οργανώνει το περίπτερο που 
τώρα απλώνεται ανεξέλεγκτα. Ένας επιμήκης πάγκος επιτρέπει τη θέαση του 
παιδότοπου. 

 δ.  το δασάκι [πινακίδα 1]           
                                                                                                     
Ο χώρος μεταξύ των οδών Σοφούλη και Σπετσών μετατρέπεται σε ένα καταφύγιο για 
μη ανθρώπινα ζώα, κυρίως πουλιά. Μία πυκνοφυτεμένη νησίδα άγριας ζωής, 
προφυλαγμένη από την ανθρώπινη παρουσία. Στο κέντρο του, σε ένα μακρόστενο 
ξέφωτο με αμμώδες έδαφος, τοποθετείται μία ρηχή γούρνα που θα αποτελεί πόλο 
έλξης για τα πουλιά. Η πυκνή φύτευση με καρποφόρους θάμνους (όπως βάτα, 
κουμαριές κ.α.) θα προσφέρει καταφύγιο στα πουλιά, θέσεις φωλεοποίησης και 
τροφοληψίας. Θα αποτελεί ένα σημείο μέσα στην πόλη όπου η άγρια ζωή θα μπορεί 
να δραστηριοποιηθεί προφυλαγμένη από την ανθρώπινη όχληση και παρουσία. Στο 
εξωτερικό όριο του δασυλλίου επί της Σοφούλη ένας λεπτός ξύλινος τοίχος με 
χαραμάδες θα επιτρέπει την παρατήρηση των πουλιών χωρίς να ενοχλούνται. Στον 
τοίχο αναγράφονται πληροφορίες για τα είδη πουλιών που απαντώνται στην περιοχή 
και για τις συνήθειές τους, Η βλάστηση θα ενισχυθεί με βελανιδιές στο εσωτερικό του 
δασυλλίου, ενώ βελανιδιές έξω από αυτό θα σηματοδοτούν τον τόπο και θα 
προσφέρουν σκιά στους παρατηρητές. Περιμετρικά του δασυλλίου oι κυβόλιθοι, εδώ 
20Χ20 εκ., θα αραιώνουν προς το δασάκι. 
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2.  Το πλέγμα 
      

 
Παρατηρήσεις για την υπάρχουσα κατάσταση 

α.  Οδοί ήπιας  κυκλοφορίας: Η περιοχή χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ πλέγμα οδών 
ήπιας κυκλοφορίας. Αυτό έχει ήδη διαμορφώσει μια κοινή συνείδηση ως προς την 
κατανόηση της αναγκαιότητας μιας τέτοιας κατάστασης και την αποδοχή ανάλογης 
συμπεριφοράς. Η επιβολή ειδικής συμπεριφοράς αφορά φυσικά τους οδηγούς και 
στον τρόπο κίνησης του αυτοκινήτου που επιτυγχάνεται με ανάλογες διαμορφώσεις, 
που στην υπάρχουσα κατάσταση αποτελούνται από παρτέρια ποικίλων διαστάσεων 
και σχημάτων,  ώστε να υποχρεώνουν το αυτοκίνητο σε ελιγμούς υποχρεωτικά μικρής 
ταχύτητας. Αυτό βέβαια δεν είναι χωρίς αρνητικές συνέπειες, τόσο ως προς την 
αντιληπτική άνεση του χώρου όσο και στην ευχερή κίνηση των πεζών, κάτι που σε 
πολλές περιπτώσεις επιτείνεται από την ανορθολογική και τυχαία χωροθέτηση των 
δέντρων αλλά και από την πυκνότητα και το μέγεθος των θαμνωδών φυτεύσεων. Την 
περιοχή γενικά χαρακτηρίζει το πλήθος σημαντικών σε μέγεθος δέντρων, κυρίως 
πεύκα και κυπαρίσσια,  τόσο στους δημόσιους όσο και στους ιδιωτικούς χώρους.  

β . Οδοί διπλής κυκλοφορίας και μονόδρομοι: Το κύρια αρνητικά χαρακτηριστικό 
αυτών των δρόμων είναι η ανεπάρκεια των πεζοδρομίων ως προς τις διαστάσεις, την 
ποιότητα και βατότητα του δαπέδου, η ελλιπής οργάνωση του αστικού εξοπλισμού, η 
έλλειψη προστασίας από την κατάληψη αυτοκινήτων, καθώς και η έλλειψη  
οργανωμένων  και διακριτών  θέσεων στάθμευσης. 

 

Βιώσιμη κινητικότητα και αειφορία  

Στο πλαίσιο διαχείρισης του δημόσιου χώρου με προτεραιότητα στη βιώσιμη 
κινητικότητα και την αειφορία, επεκτείνουμε το δίκτυο ήπιας κυκλοφορίας δίνοντας 
προτεραιότητα στον πεζό και στον ποδηλάτη. Στο παραπάνω πλαίσιο, χωροθετείται 
σε υπόγειες στάθμες του υπαίθριου χώρου του διατηρητέου κτιρίου Βαλιάδη, 
εκτεταμένος χώρος στάθμευσης που θα αντισταθμίσει τις θέσεις που έχουν 
αφαιρεθεί. Προτείνεται επίσης η ανακατασκευή του κτιρίου σε κέντρο βιώσιμης 
διαχείρισης του Δήμου και κέντρο δράσεων στην κατεύθυνση των smart cities. Το 
κτίριο θα αποτελέσει πυρήνα συμμετοχικής διακυβέρνησης και περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης με δράσεις όπως: συμμετοχικά εργαστήρια για τη βιωσιμότητα του 
αστικού χώρου, για την ενθάρρυνση της χρήσης του ποδηλάτου και των 
ηλεκτροκινούμενων πατινιών, για τη διαχείριση των απορριμμάτων, του νερού κ.α.  
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Το κτίριο θα αποτελέσει επίσης βάση για πρόγραμμα κοινής χρήσης ποδηλάτων και 
πατινιών για την μετακίνηση μέσα στα όρια του Δήμου, με σημεία στάθμευσης και 
φόρτισης στο σύνολο του. Σε συνδυασμό με τεχνολογίες ICT (Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστημάτων) σχεδιάζεται μια ολοκληρωμένη εικόνα, ώστε τα  μέσα 
μεταφοράς να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους πολίτες κάθε στιγμή. 

Ένας διαδημοτικός ποδηλατόδρομος που θα διατρέχει τη λεωφόρο Μεσογείων θα 
αποτελούσε επίσης ολοκλήρωση της πρότασης καθώς θα συνέδεε το δίκτυο ήπιας 
κυκλοφορίας του Δήμου με τους παρακείμενους σταθμούς μετρό (Εθνικής Άμυνας και 
Χολαργού) αλλά και με τον ήδη προκηρυγμένο ποδηλατόδρομο "Κατεχάκη- 
Ευαγγελισμός" που όμως θα απαιτούσε επεμβάσεις σε επίπεδο περιφέρειας καθώς το 
σημερινό εύρος των πεζοδρομίων δεν επιτρέπει διακριτή ζώνη κίνησης ποδηλάτων. 

 

Η πρόταση 
     Kάθε δρόμος μοιάζει με το συσσωρευμένο αποτύπωμα 

των αναρίθμητων διαδρομών που έχουν κάνει οι άνθρωποι.  
Tim Ingold 

Η αίσθηση συνέχειας των διαδρομών υποστηρίζεται από τον εμπλουτισμό των 
φυτεύσεων, τη συνοχή των υλικών και τον αστικό εξοπλισμό. Ο εμπλουτισμός με νέες 
δεντροστοιχίες και η ορθολογική διάταξη τους κατά μήκος των δρόμων σκοπεύει 
στην απόδοση της αίσθησης του ρυθμού και του χρόνου μέσω της ανθοφορίας και 
καρποφορίας των δέντρων, στην απόδοση ταυτότητας, μέσω της διαφορετικότητας 
του επιλεγμένου κυρίαρχου δέντρου, καθώς και στην οριοθέτηση - οργάνωση των 
διαδρομών του αυτοκινήτου και της στάθμευσης του. 

α. Οι είσοδοι στον οικισμό: Η σήμανση τους πραγματοποιείται με κατασκευές - 
γλυπτά από διαφώτιστες γυάλινες επιφάνειες  που θα προβάλουν  την ονομασία, τον 
λογότυπο, τοπογραφικό διάγραμμα του δήμου. Αποτελούνται από τρεις επιφάνειες σε 
τεθλασμένη ανάπτυξη στην Κηφισίας, ενώ στη Μεσογείων σε τρίεδρη πρισματική 
διάταξη. Επίσης θα αποτελούν κόμβους τεχνολογίας ICT για πληροφόρηση των 
πολιτών σε πραγματικό χρόνο. Τοποθετούνται στη συμβολή των  οδών Παλαμά-
Κηφισίας, Δημοκρατίας και Τζαβέλλα-Μεσογείων  Οριοθετούνται με προστατευτικά 
εμπόδια, καμπυλόμορφα ή πρισματικά προσαρμοσμένα στη μορφή του εκάστοτε 
πεζοδρομίου. Διακριτής μορφής φωτιστικά αστικοί φάροι σηματοδοτούν τη συμβολή 
των μονόδρομων με τη Μεσογείων, καθώς και άλλα  στρατηγικά σημεία στο εσωτερικό 
του οικισμού. 
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β. Μέτωπο Μεσογείων [πινακίδες 4,5]: Θεωρούμε καθοριστική την οργάνωση των 
προσπελάσεων των αυτοκινήτων από τη λεωφόρο προς τις πρασιές και τα πάρκινγκ 
των κτιρίων, ώστε να ανατραπεί η σημερινή εικόνα της ολικής, σχεδόν, κατάληψης 
των πεζοδρομίων από σταθμευμένα αυτοκίνητα. 

Προστατεύουμε το μέτωπο της λεωφόρου με ζώνη πρασίνου και με σειρά 
δενδροστοιχιών που σε συνδυασμό με τα φωτιστικά δημιουργούν ρυθμική ακολουθία. 
Η ζώνη πρασίνου διακόπτεται κατά διαστήματα για τις προσπελάσεις των 
αυτοκινήτων και για τις απαραίτητες στάσεις των λεωφορείων και διαβάσεις των 
πεζών. Η ζώνη αυτή έχει μεταβαλλόμενο πλάτος ανάλογα με το εύρος του 
πεζοδρομίου ώστε να προκύπτει πάντα πεζοδρόμιο από 3 έως 4.5 μ.  

γ. Οδοί διπλής κυκλοφορίας: Δημοκρατίας, Τζαβέλλα [πινακίδες 4,5]: Πρόκειται για τις 
οδούς που οριοθετούν τον οικισμό επί της Μεσογείων. Επιλέγουμε την κατάργηση της 
στάθμευσης και στις δύο πλευρές των δρόμων, ώστε να καταστεί δυνατό να 
αποκτηθούν ευρύτερα πεζοδρόμια με δενδροστοιχίες και προστατευτική ζώνη 
χαμηλού πρασίνου ή αραιού κυβόλιθου. Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει τις δεντροστοιχίες 
και τα φωτιστικά. Η Δημοκρατίας άλλωστε είναι απαλλαγμένη από σταθμευμένα 
αυτοκίνητα και στην παρούσα φάση.  

δ. Ασφαλτοστρωμένοι μονόδρομοι: Παρίτση, Ξάνθου [πινακίδες 4,5]: Η πρόταση της 
διαμόρφωσης των ασφαλτοστρωμένων δρόμων είναι μια τυπολογία που δύναται να 
εφαρμοστεί σε όλους τους δρόμους του δήμου που έχουν τον ίδιο χαρακτήρα. 
Αντίστοιχα, οι δρόμοι αυτοί μπορούν να μετατραπούν σε δεύτερο χρόνο σε ήπιας 
κυκλοφορίας ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες.  

Στην παρούσα φάση δίνουμε έμφαση στην πράσινη διαδρομή - άξονα. Έχοντας ένα 
βασικό άξονα εν είδη ράμπας ενδυναμώνουμε τον χαρακτήρα του και αποφεύγουμε 
τις διελεύσεις αυτοκινήτων που διοχετεύονται στους παρακείμενους δρόμους.  

Δημιουργούμε οργανωμένη στάθμευση από τη μια πλευρά του δρόμου, τη 
βορειοανατολική. Μια ζώνη πλάτους δύο μέτρων. παραλαμβάνει τη στάθμευση και τα 
στοιχεία αστικού εξοπλισμού (φύτευση, φωτιστικά, πινακίδες, σημάνσεις, κάδους). Η 
στάθμευση οργανώνεται σε ομάδες δύο ή τριών αυτοκινήτων με ενδιάμεση τριγωνική 
διαμόρφωση με θέση δέντρου. Σκοπεύει στην αποφυγή της μονότονης εικόνας 
συνεχούς σειράς σταθμευμένων αυτοκινήτων. 
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ε. Οδοί ήπιας κυκλοφορίας: Στους δρόμους αυτούς, που διατρέχουν το σύνολο του 
οικισμού και καθορίζουν τη φυσιογνωμία του, ο νέος τρόπος διαμόρφωσης, θα 
αποδώσει την ιδιαίτερη εικόνα της πόλης, μια διακριτή αίσθηση του χώρου. Τα 
πλαίσια της βάσης των δέντρων, τα προστατευτικά εμπόδια, τα συμπληρωματικά 
εμπόδια μεταξύ των δέντρων που θα χρησιμεύουν και ως καθίσματα, ή προστασία 
της στήλης του φωτιστικού  θα αποδίδουν ιδιαίτερη αίσθηση γλυπτικής μορφής. Η 
τυπική οργάνωση των οδών όπως φαίνεται στα αντίστοιχα διαγράμματα ακολουθεί 
ζώνες πλάτους δύο μέτρων που εξασφαλίζουν: Την απρόσκοπτη κίνηση πεζών στο 
όριο των οικοδομικών γραμμών, την χωροθέτηση της στάθμευσης και την οριοθέτηση 
της κίνησης του αυτοκινήτου.  

Ο κανόνας διαφοροποιείται προκειμένου να διατηρηθούν μεγάλα δέντρα που δεν 
επιδέχονται μεταφύτευσης και να εξυπηρετηθούν είσοδοι garage. Όπου είναι 
απαραίτητο προτείνεται μεταφύτευση δέντρων. Γραμμικά καθιστικά ή σημειακά 
λειτουργούν και ως εμπόδια. Οι τυπολογίες οργάνωσης διαφοροποιούνται ανάλογα με 
τα πλάτη των δρόμων.  

 

Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις 

Σχόλιο για τον αστικό ιστό: Οι οικισμοί του Ψυχικού, της Φιλοθέης και εν μέρει του 
Νέου Ψυχικού χαρακτηρίζονται από κεντρογενή χάραξη με κυκλικές πλατείες, και ένα 
πλέγμα δρόμων, έναν αστικό ιστό, που συναρτά αυτούς τους τόπους μεταξύ τους. 
Ενώ οι τρεις οικισμοί αποτελούν τον σημερινό Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, η Λεωφόρος 
Κηφισίας τους διαχωρίζει, με μοναδικό σημείο σύνδεσης στις περιοχές του Φάρου και 
της Αγίας Βαρβάρας. Οι τρεις διαμπερείς άξονες στην περιοχή μελέτης, Δημοκρατίας, 
Παρίτση, Τζαβέλα, διοχετεύουν την κίνηση στον παράδρομο Ολυμπιονικών της 
Κηφισίας, ενώ οι πεζοί είναι αποκομμένοι σε όλο το μέτωπο της λεωφόρου. 

 

Προτάσεις 

Οι δύο λεωφόροι αποκόπτουν το Νέο Ψυχικό από τους όμορους Δήμους.  Προκειμένου 
να τους συνδέσουμε προτείνουμε: 

Πεζογέφυρα: Καθώς η χάραξη της Παρίτση διαπερνά τον οικισμό απ’ άκρου εις άκρον 
και η προέκτασή της στοχεύει στην Α’ Πλατεία Ψυχικού,  προτείνουμε τη κατασκευή 
πεζογέφυρας πάνω σ’ αυτόν τον άξονα, που θα συνδέσει τους δύο οικισμούς και θα 
διευκολύνει την ώσμωση των κατοίκων του Δήμου και την επισκεψιμότητα στην 
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εμπορική περιοχή του Νέου Ψυχικού. Θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθεί και η 
δυνατότητα σύνδεσης με τον οικισμό Παπάγου με πεζογέφυρα πάνω από τη 
Μεσογείων στο σημείο που η Παρίτση συναντά τη Λεωφόρο. Σε συνδυασμό με τη νέα 
πεζογέφυρα στην Αγία Παρασκευή και την πεζογέφυρα στην Κατεχάκη, θα 
αποτελούσαν μια ενδιαφέρουσα ακολουθία, που θα συνέβαλε στη σηματοδότηση του 
Δήμου και θα ενδυνάμωνε  την επικοινωνία μεταξύ των οικισμών. 

Επέκταση οδών ήπιας κυκλοφορίας: Το δίκτυο των οδών ήπιας κυκλοφορίας του 
Δήμου είναι ήδη εκτεταμένο δημιουργώντας οικειοποιήσιμο αστικό περιβάλλον. Αν 
και μια ολοκληρωμένη πρόταση επέκτασης του δικτύου θα απαιτούσε έλεγχο μέσα 
από κυκλοφοριακό μοντέλο, που δεν είναι εφικτό στο πλαίσιο του διαγωνισμού, θα 
διατυπώσουμε σημειακές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της εικόνας του συνόλου.  

Σεφέρη: Αποτελεί σημαντικό εγκάρσιο άξονα ήπιας κυκλοφορίας, ο χαρακτήρας του 
οποίου θεωρούμε σκόπιμο να επεκταθεί σε όλο το μήκος του. Άλλωστε η Σεφέρη δεν 
συναντά τη Τζαβέλα, αλλά κάνει δακτύλιο με τη Μιστράλ. 

Ρήγα Φεραίου: Αποτελεί τη βασική πράσινη διαδρομή, γι’ αυτό προτείνουμε να 
μετατραπεί σε ήπιας κυκλοφορίας καθ’ όλο το μήκος της, από τη Λεωφόρο Μεσογείων 
έως την 25ης Μαρτίου. Σε αυτό συνηγορεί και η συγκέντρωση σημαντικών δημόσιων 
λειτουργιών: το πάρκο Ηρώων 1821, το Αθλητικό Κέντρο και το διατηρητέο 
βιομηχανικό κτίριο Βαλιάδη. 

Θεμιστοκλή Σοφούλη: επέκταση της ως ήπιας κυκλοφορίας έως την οδό Σεφέρη. 

Πεζοδρόμηση τμήματος της Θεμιστοκλέους: Η πεζοδρόμηση σε τμήμα της οδού 
Θεμιστοκλέους μεταξύ Παλαμά και Δροσίνη θα επεκτείνει την πλατεία και θα 
διευκολύνει τη λειτουργική σχέση με το περιβάλλον.  

Κωστή Παλαμά: Μονοδρομείται με κατεύθυνση νοτιοδυτική. 
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3. Τα στοιχεία ταυτότητας του οικισμού 

Τη διακριτή ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα των στοιχείων που συγκροτούν την 
εικόνα του οικισμού θα αποδώσει αυτό που εννοούμε τ α υ τ ό τ η τ α. Αφορά τόσο 
στις γενικές σχεδιαστικές-οργανωτικές προτάσεις όσο και στα επιμέρους στοιχεία 
αστικού εξοπλισμού που  χαρακτηρίζονται από τη μορφή, τη λειτουργική σημασία, 
την υλικότητα. Ο σχεδιασμός τους θα εξασφαλίσει την επιδιωκόμενη ιδιαιτερότητα-
μοναδικότητα. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι σημειακά σε στρατηγικά σημεία, 
όπως οι σημάνσεις των εισόδων, οι αστικοί φάροι ή ομάδες αντικειμένων, όπως τα 
επαναλαμβανόμενα ρυθμικά καθιστικά, τα προστατευτικά εμπόδια πεζοδρομίων, τα 
περιβάλλοντα των δέντρων και τα φωτιστικά σώματα με τα προστατευτικά τους 
στοιχεία [πινακίδα 5]. 

Αρχιτεκτονικά στοιχεία και προτεινόμενα υλικά 

Η επιλογή των υλικών κατασκευής διαμορφώσεων και αντικειμένων σχετίζεται με: την 
οικονομία, την ανθεκτικότητα, την αισθητική απόδοση, την λειτουργικότητα, την 
βιοκλιματική συμπεριφορά.  

Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας: Η μεγάλης έκτασης διαμορφώσεις αυτού του τομέα 
καθιστούν πρωτεύουσας σημασίας την οικονομικότητα και την βιοκλιματική 
συμπεριφορά που αφορά στη θερμική απόδοση και την υδατοπερατότητα. Υλικό που 
διαθέτει σε σημαντικό βαθμό αυτές τις ιδιότητες είναι ο τσιμεντοκυβόλιθος. 
Χρησιμοποιείται  σε διαστάσεις 10Χ10 ως περισσότερο ευέλικτος και ευπροσάρμοστος 
στις εναλλαγές διαστάσεων και κατευθύνσεων. Διάτρητος ή αραιωμένης 
τοποθέτησης, χρησιμοποιείται όπου επιδιώκεται η ανάπτυξη πρασινάδας, όπως στις 
θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων και στις ζώνες προστασίας πεζοδρομίων. Στα όρια 
των ρυμοτομικών γραμμών παρεμβάλλεται ζώνη μαρμαρόστρωσης που 
παραλαμβάνει τις τυχόν στρεβλώσεις διατηρώντας την ευθυγραμμία και ακεραιότητα 
των κυβολίθων.  

Ασφαλτοστωμένοι δρόμοι: Σε αυτούς τους δρόμους σχετικά περιορισμένης έκτασης 
στην περιοχή μελέτης επιλέγεται υδατοπερατή άσφαλτος. Πρέπει να σημειώσουμε 
πώς η σκίαση των μεγάλων δέντρων σε ικανοποιητική πυκνότητα  που χαρακτηρίζει 
την περιοχή καθιστούν περισσότερο χρήσιμη την επιλογή  υλικών  υδατοπερατής 
ιδιότητας  παρά φωτοκαταλυτικής.  

Πεζοδρόμια: Ως υλικό διάστρωσης επιλέγεται τσιμεντοκυβόλιθος όπως και στους 
δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. Για τα ειδικά στοιχεία- κράσπεδα, εμπόδια, ράμπες 
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πεζών ράμπες αυτοκινήτων και στοιχεία οριοθέτησης ραμπών- επιλέγεται γρανίτης ή 
μάρμαρο. 

Πλαίσια και προστατευτικά εμπόδια δέντρων: Μάρμαρο ή γρανίτης  

4. Φύτευση [πινακίδα 5] 

Βασικές αρχές  

Επαναφέρουμε την αίσθηση του μεσογειακού τοπίου με την εισαγωγή ιθαγενούς 
χλωρίδας που συναντάμε στους κοντινότερους λιγότερο ανθρωπογενείς βιότοπους, 
Τουρκοβούνια και Υμηττό, σημεία γεωγραφικής αναφοράς της περιοχής μελέτης. 
Χρησιμοποιούμε τοπικά είδη χλωρίδας που θα προσελκύσουν έντομα και πουλιά που 
θα συμβάλουν στην εξισορρόπηση του οικοσυστήματος και στην διάχυση της “φύσης” 
μέσα στην πόλη . Η χλωρίδα είναι κατά κύριο λόγο μακία και φρύγανα, ανθεκτικά, 
αειθαλή φυτά που δεν απαιτούν πολύ νερό και συνυπάρχουν αρμονικά με τα 
επικρατέστερα πεύκα. Πολλά είδη είναι επιπλέον αρωματικά.  

Διατηρούμε τα ανεπτυγμένα δένδρα με αραίωση των ασθενικών όπου κρίνεται 
απαραίτητη λόγω υπερβολικής πυκνότητας φύτευσης. 

Τα νέα δένδρα είναι είδη αντιπροσωπευτικά της μεσογειακής χλωρίδας, που συνάδουν 
με το επικρατούν πεύκο. Εκτός από την ήδη υπάρχουσα στην περιοχή κουτσουπιά, 
εισάγουμε την αείφυλλη βελανιδιά, την αριά καθώς και τερέβυνθους, κουμαριές, 
αμυγδαλιές.  

Αφαιρούμε τη θαμνώδη μεσαίου ύψους φύτευση που εμποδίζει την οπτική φυγή και 
ευθύνεται για τον χαοτικό χαρακτήρα του πρασίνου της περιοχής.  

Οι υπαίθριοι χώροι και οι δρόμοι αποκτούν διαφορετικό χαρακτήρα και ατμόσφαιρα, 
χρώματα και αρώματα, χάρη στην επιλογή διαφορετικών ειδών ή ομάδων βλάστησης.      
 
Μέτωπο Μεσογείων -  Δημοκρατίας – Τζαβέλλα : Δενδροστοιχία με Αριά (Quercus ilex) 
Επιβλητικό αειθαλές είδος βελανιδιάς της ελληνικής χλωρίδας υποτιμημένο στις 
αστικές φυτεύσεις.  
Θα αποτελέσει ένα προστατευτικό και φιλόξενο πέτασμα της συνοικίας, πράσινο καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους, κατ’ ομοίωση των «αειθαλών ορίων» του Παλιού Ψυχικού 
στην Λ.Κηφισίας που κοσμείται με ψηλά πεύκα.  
 
Μονόδρομοι: Οι τρεις δρόμοι που συνδέουν το μέτωπο με την καρδιά της συνοικίας 
αποκτούν νέες δενδροστοιχίες, η καθεμία αποτελούμενη από διαφορετικό είδος 
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δένδρου, που έχουν επιλεγεί και με γνώμονα την ενδιαφέρουσα  εμφάνιση σε όλη τη 
διάρκεια του έτους. 
-Παρίτση - Κοκορεβυθιά 
-Ρήγα Φεραίου – Κουτσουπιά 
– Ξάνθου- Αγριοκουμαριά 
 
Ο Κήπος των Ποιητών: Τα άνθη παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιδέα του 
περίκλειστου κήπου. Οι φυτεύσεις έχουν χαρακτήρα αναβίωσης της χλωρίδας, 
αμυγδαλιές και ανθώνας, γνωστής στην περιοχή από ιστορικές πηγές.  
Αναρριχώμενα περίφραξης και στεγάστρου: αγιόκλημα, γιασεμί γυμνανθές, γιασεμί 
χιώτικο, γλυτσίνια, βουκαμβίλλια, ρυγχόσπερμα, 
Περιβόλι: αμυγδαλιές   
 
Ανθώνας / Λειμώνας: Λειμώνας υπό μορφή λιβαδιού με αγρωστώδη, βολβώδη, 
ψυχανθή και ετήσια ιθαγενή ποώδη. Επιλογή ειδών που να εναλλάσσουν χρώμα καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους. Άνοιξη: παπαρούνες, ίριδες, ανεμώνη, χαμομήλι, 
βαλσαμόχορτο, καλέντουλα, ασφόδελος, μαργαρίτα, άγρια γλαδιόλα, λεοπόλδια 
Καλοκαίρι: ορχιδέες, ελίσχρυσο, γαιδουράγκαθο, αγροστώδη (αγριοβρώμη, 
αγριοσίταρο, καλαμοειδή κτλ), λούπινο, φλισκούνι, δυόσμος, μέντα (υδροχαρής πόες), 
καλέντουλα 
Φθινόπωρο: κυκλάμινα, ρείκι, φλισκούνι, καλέντουλα 
Χειμώνας: κρόκος, νάρκισσος, ανεμώνη 

 
Πλατεία Ελευθερίας: Στα μεγάλα παρτέρια προτείνουμε πολύχρωμο φρυγανικό «χαλί» 
για τα υφιστάμενα δέντρα. Τα φυτά είναι αειθαλή με φύλλωμα σε διάφορες 
αποχρώσεις του πράσινου και εποχιακές πινελιές διακριτικών ανθέων. Αψιθιά, 
δεντρολίβανο, λεβάντες, ασπάλαθος, λαδανιά, μυρτιά, ελίχρυσο, θρούμπι, 
μαντζουράνα, ρίγανη, φασκόμηλο, σπάρτα, τεύκριο, ευφόρμπια.  
Πλατάνια οριοθετούν το γραμμικό νερό. 
 
Το δασάκι: Δημιουργία μικρού θαμνότοπου με φυτά της μακίας βλάστησης και 
ταυτόχρονα είδη που παράγουν καρπούς  οι οποίοι αποτελούν τροφή για πουλιά.  
Κουμαριά,  πουρνάρι, σχίνος, βάτα,  δάφνη,  
 
Το τοπίο: Διατηρείται και επεκτείνεται η αυτοφυής ποώδης βλάστηση η οποία 
κουρεύεται ως χλοοτάπητας, δίνοντας στον επισκέπτη την δυνατότητα άμεσης 
επαφής με τη γη. Αφαιρείται η μεσαία βλάστηση – θαμνώδη και γιούκες, ενώ 
προστίθενται φυλλοβόλα δένδρα (βελανιδιές) για περαιτέρω σκιά το καλοκαίρι. 
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5. Φωτισμός 

 

Η πρόταση προβλέπει: 

• Αποφυγή της Φωτιστικής ρύπανσης με την χρήση κατόπτρων τύπου Cut – Off 
(κάτοπτρα κατανομής της φωτεινής ροής προς την οριζόντια επιφάνεια με 
μηδενική φωτεινή ροή προς τον ουρανό).  

• Εξοικονόμηση ενέργειας. Τα προτεινόμενα φωτιστικά σώματα ανά περιοχή 
μελέτης είναι υψηλής απόδοσης φωτισμού (>130LM/W):  

• Δυνατότητα κεντρικού ελέγχου των πηγών: διαφοροποίηση της έντασης 
φωτισμού τις βραδινές ώρες.  

• Προστασία από την οπτική ρύπανση φυτών και πουλιών.  

• Ελαχιστοποίηση της συντήρησης. Κύκλος ζωής φωτιστικών (100.000h – L90 – 
B10). Θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος 25-40ο C.  

• Εύκολη αντικατάσταση των ηλεκτρονικών μερών και των φωτεινών πηγών. 

 

Τυπολογία φωτισμού: 

-Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας: Ιστοί φωτισμού ύψους 5 μέτρων με κεφαλή φωτισμού 
ορθογωνικής διατομής και φωτεινή πηγή τύπου πλήρους cut-off. Οι δρόμοι 
γειτνιάζουν με κατοικίες, για το λόγο αυτό τα φωτιστικά θα έχουν πιστοποίηση 
φωτεινών πηγών σύμφωνα με την IES – Exempt Group, που εξασφαλίζει πως δεν θα 
υπάρχει φωτο-βιολογική διατάραξη μέσω των φωτεινών πηγών. Διάταξη των ιστών: 
ανά περίπου 15 μέτρα. 

-Κεντρικές οδοί: Ιστοί ύψους 9-10 μέτρων ανά 15 μέτρα με φωτιστικά τύπου street 
lighting cut off για κάλυψη της περιοχής του δρόμου και των πεζοδρομίων.  

-Είσοδοι: Πέρα από τις σημάνσεις των βασικών εισόδων με τις ενεπίγραφες 
διαφώτιστες επιφάνειες, σε δευτερεύουσες εισόδους προβλέπονται φωτιστικά 
σηματοδότησης τύπου «Φάρου». Έτσι, τονίζεται η είσοδος στα όρια του Δήμου κατά 
τις νυχτερινές ώρες. Τα φωτιστικά θα φέρουν πρόβλεψη για προβολείς που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε εορταστικές εκδηλώσεις. 
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-Κήπος: Τα φωτιστικά ενσωματώνονται στις κατασκευές. Προβλέπονται φωτιστικά 
στο στέγαστρο, τονίζεται η ζώνη του νερού με γραμμικό φωτισμό και διατάσσονται 
bollards ύψους 1,00M για την εξασφάλιση της απαιτούμενης έντασης φωτισμού. Οι 
είσοδοι σηματοδοτούνται με επιδαπέδιο wall washing φωτισμό. Τα φωτιστικά πέριξ 
της πλατείας θα φωτίζουν με ασφάλεια τα όρια της περιοχής. 

-Πλατεία: Η συγκέντρωση κόσμου απαιτεί επάρκεια φωτισμού. Ελαχιστοποίηση των 
ιστών στον χώρο για μεγαλύτερη ασφάλεια στην κίνηση και το παιχνίδι. Εγκατάσταση 
4 ιστών ύψους 9 μέτρων κεντρικά για την επίτευξη μέσης απαιτούμενης έντασης και 
ομοιομορφίας φωτισμού. Στις προσβάσεις τοποθετείται διάταξη ιστών ύψους 3-4 
μέτρων τύπου φάρων για ενίσχυση και σηματοδότηση τους. Αναδεικνύονται επίσης 
αρχιτεκτονικά στοιχεία (πρανή). Λειτουργία επιλεκτικά κατά περίπτωση. 

-Δασάκι: Στο πλαίσιο προστασίας φυτών και ζώων προβλέπεται μόνο φωτισμός 
ασφαλείας. 

-Τοπίο: Ιστοί με συστοιχία φωτιστικών τοποθετούνται σε επιλεγμένες θέσεις. Η 
περιοχή των όργανων γυμναστικής φωτίζεται με bollard ύψους 1μ.  

 

 

 

                                                     

  

  

  

  

 














