
Q88888888Q

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ
Ανάδειξη Ταυτότητας Νέου Ψυχικού

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db


2 3

1_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ

Η ανάδειξη της ταυτότητας του νέου Ψυχικού επιχειρείται με μία πρόταση Αστικού 
Σχεδιασμού που διατρέχει τον Δήμο από τη Λεωφόρο Κηφισίας έως τη Λεωφόρο 
Μεσογείων με ένα διπλό πνεύμα: μορφολογικής ενότητας και σχεδιαστικής 
απλότητας. Με δεδομένο ότι η πρόταση οφείλει να αποτελέσει ταυτόχρονα 
ένα ενιαίο, επαναλαμβανόμενο μοντέλο -το οποίο αφενός θα ενισχύσει τη 
λειτουργικότητα του υπάρχοντος δικτύου ήπιας κυκλοφορίας και αφετέρου θα 
αναδείξει την έντονη δημόσια ζωή του Δήμου- η ενότητα του αποτελέσματος 
και η απλότητα της εφαρμογής αποτελούν το κυρίαρχο δίπολο των στόχων της. 

Το επιτυχές μοντέλο των δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και ο υπαίθριος χώρος υποδοχής 
της πληθωρικής δημόσιας ζωής του νέου Ψυχικού αναδιαρθρώνονται με την ενιαία 
εισαγωγή στο χώρο 2 κύριων εργαλείων: ενός στο οριζόντιο επίπεδο του εδάφους και 
ενός στο κατακόρυφο επίπεδο του δομημένου περιβάλλοντος. Δαπεδοστρώσεις και 
Στύλοι Φωτισμού συμπλέκονται, διατρέχοντας γραμμικά την πρόταση από την οδό 
Ολυμπιονικών μέχρι την απόληξη της Ρήγα Φεραίου στη Μεσογείων, υποτασσόμενες 
σε γεωμετρικούς και χρωματικούς κανόνες που επιχειρούν να επιτύχουν ενότητα 
ύφους και σχεδιαστική διαύγεια: μία λευκή κορδέλα διατρέχει το δάπεδο του Δημόσιου 
χώρου, μία συστοιχία λευκών στύλων μαγνητίζει το βλέμμα προς τον Ουρανό του.

Καμπύλη γεωμετρία και Λευκό Χρώμα, ο διπλός νέος κανόνας: Ο γεωμετρικός 
καμπυλόσχημος αυτός κανόνας γεννιέται από λειτουργικά κριτήρια, συμπληρώνεται 
από καθαρά ευθύγραμμες διατάξεις και εισάγεται τόσο στους δρόμους ήπιας 
κυκλοφορίας, στους δρόμους εποχούμενης κίνησης, στις πλατείες αλλά και 
στη διαμήκη ανάπτυξη των όψεων των φωτιστικών στύλων. Ο χρωματικός 
κανόνας κυριαρχίας του λευκού και των ενδιάμεσων τόνων του εκφράζει 
μορφολογικά κριτήρια ενοποίησης, επιχειρώντας την αντιστικτική καθαρότητα 
των γραμμών δαπέδου και όψεων, μέσα από το σκούρο υπόβαθρο του γήινου, 
χωμάτινου εδάφους και του φαιού πληθωρικού πρασίνου της υψηλής φύτευσης.     

Η πρόταση αφουγκράζεται τις υπάρχουσες ποιότητες του δημόσιου χώρου στο 
Nέο Ψυχικό και αποτολμά να τις ενισχύσει, να τους δώσει χώρο: Τα σύνολα 
πρασίνου και οι εμβληματικές δεντροστοιχίες αναδεικνύονται, η πλατεία Ελευθερίας 
αναδιοργανώνεται διατηρώντας την επιτυχή κυκλοτερή της διάταξη, οι δρόμοι ήπιας 
κυκλοφορίας ανασχεδιάζονται προσεκτικά με βάση τις εισόδους των κατοικιών, 
στους άξονες εποχούμενης κίνησης επιλεκτικά πεζοδρόμια διευρύνονται κατάλληλα 
ώστε η κίνηση των πεζών να μείνει οπτικά εύληπτη σε όλο το μήκος της επέμβασης. 
Το διπλό μοτίβο διαχείρισης της πρότασης σε έδαφος και ουρανό ξεκινά από το 
υπάρχον, αποτελώντας ταυτόχρονα ένα νέο μοντέλο για τα τρία προάστια. 
Στόχος όχι η ανατροπή του υπάρχοντος, αλλά η προσαρμοστική ανάδειξή του.   
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2__ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Οι κύριες τυπολογίες της παρέμβασης διέπονται από ένα κοινό πνεύμα και είναι τρεις: 
η πρόταση ενός νέου μοντέλου οδού ήπιας κυκλοφορίας, ο ανασχεδιασμός των 
οδών εποχούμενης κίνησης και η αναδιάρθρωση των πλατειών. Πριν αναλυθούν, ας 
σημειωθεί ότι και οι τρεις χαρακτηρίζονται από μία δομική διαχείριση του πρασίνου, 
το οποίο λειτουργεί ως ο τρίτος, μη τεχνικός πόλος της πρότασης, ο οποίος 
συνδιαλέγεται με ένταση με τις δαπεδοστρώσεις και τους στύλους φωτισμού: με την 
εισαγωγή νέων δενδροστοιχιών σε κατάλληλα σημεία ενίσχυσης των αξόνων, με την 
μερική αναδιάταξη κάποιων δενδρυλλίων που τώρα λειτουργούν ως οπτικά εμπόδια, 
καθώς και με τη δημιουργία υπορόφων φύτευσης εδαφοκάλυψης στις πλατείες.

Τυπολογία 1__Οδός Ήπιας Κυκλοφορίας / Woonerf. Η κεντρική ιδέα που διέπει 
το νέο μοντέλο οδών ήπιας κυκλοφορίας είναι απλή: Ο γεωμετρικά τυχαίος 
χαρακτήρας που έχουν τώρα τα παρτέρια/εμπόδια που επιτυγχάνουν την 
εκτροπή της κίνησης των αυτοκινήτων παίρνουν μία μορφή κυκλική -εύληπτη, 
φιλική και γλυπτική. Η διάταξη τυπολογικά ποικιλόμορφων κύκλων ελαφρώς 
διαφορετικής διαμέτρου,  αντικαθιστά με έναν κατάλληλο ρυθμό τα γωνιώδη 
ή τραπεζοειδή παρτέρια και επιτυγχάνει με έναν απλό τρόπο τη μείωση της 
ταχύτητας των αυτοκινήτων. Ταυτόχρονα, μία λευκή κορδέλα διατρέχει το δάπεδο 
ανάμεσα στα κυκλικά εμπόδια, προσφέροντας μια ένταση της προοπτικής της 
οδού, καθώς και οπτικές συνδέσεις με τους παράπλευρους ελεύθερους χώρους.  

Τυπολογία 2__Οδός Εποχούμενης Κίνησης. H κεντρική ιδέα που διέπει τον 
ανασχεδιασμό των οδών για τα αυτοκίνητα είναι επίσης απλή: η κίνηση των 
αυτοκινήτων διατηρείται χωρίς καμία αλλαγή στην κυκλοφορία τους, αλλά το ένα 
από τα δύο εκατέρωθεν πεζοδρόμια διευρύνεται και αποδίδεται πλέον στους πεζούς 
-με τη στάθμευση να καταλαμβάνει την απέναντι ζώνη. Η σημερινή, δυσχερής 
κίνηση των πεζών απολαμβάνει πλέον μία ευρεία ζώνη η οποία σηματοδοτείται 
από τη συνέχεια της ευθύγραμμης πλέον λευκής κορδέλας -στο όριο της οποίας 
αναπτύσσονται επίσης οι στύλοι φωτισμού. Η καμπύλη τους κορυφογραμμή εντείνει 
με ρυθμικό αλλά παιγνιώδη τρόπο την προοπτική της οδού και τη συνέχεια της κίνησης. 

Τυπολογία 3_Ελεύθεροι Χώροι / Πλατείες. Παρομοίως απλή και η ιδέα 
που διέπει την αναδιάρθωση των πλατειών: Με κυρίαρχη την κυκλοτερή, 
αλλά λειτουργικά έγκυρη υπάρχουσα ανάπτυξη της πλατείας Ελευθερίας, η 
καμπυλόσχημη οριοθέτηση τόσο της πλατείας Λαμπράκη όσο και της πλατείας 
Ηρώων του 1821 επιτυγχάνεται από την ίδια λευκή κορδέλα που γεννήθηκε 
από το νέο μοντέλο οδών ήπιας κυκλοφορίας και η οποία παρεκτρέπεται εντός 
και των τριών πλατειών, ορίζοντας τη βασική κίνηση, οριοθετώντας το νέο 
σκληρό δάπεδο, μαγνητίζοντας τη γλυπτική σειρά των φωτιστικών στύλων.
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3__ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ

Η παράπλευρη της Λεωφόρου Κηφισίας οδός που αποτελεί μέσω της Κωστή 
Παλαμά είσοδο για το Δήμο του Νέου Ψυχικού φορτίζεται συμβολικά ως τέτοια 
-σηματοδοτώντας το ένα άκρο της παρέμβασης. Ξεκινώντας από την οδό 
Ολυμπιονικών, μία καμπύλη σε κάτοψη σειρά φωτιστικών στύλων κλιμακούμενου 
ύψους σημαίνουν τη νέα είσοδο, λειτουργώντας με γλυπτικό τρόπο: τόσο την 
ημέρα, μέσω του λευκού τους χρώματος και της εκλέπτυνσης της διατομής 
τους, όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέσω της γραμμικής τους λάμψης. 

Η κίνηση των πεζών παραλαμβάνεται στο όριό τους, στο νέο διευρυμένο πεζοδρόμιο, 
μέσου πλάτους 5,5 μέτρων, το οποίο συνεχίζεται μέχρι την οδό Ν.Μαντζάρου, 
όπου μία επίσης διευρυμένη διάβαση πεζών συνδέει με την έναρξη της λευκής 
κορδέλας της οδού ήπιας κυκλοφορίας. Η ιδέα που διέπει τα υλικά δαπεδόστρωσης 
υλοποιείται μέσω της αντιστικτικής σχέσης ανοιχτόχρωμων και σκουρόχρωμων 
υλικών που κάνουν εφικτή την οπτική ανάδυση της λευκής καμπυλόσχημης ή 
γραμμικής κίνησης. Η στάθμευση των αυτοκινήτων διατηρείται στο νότιο μέτωπο 
της οδού Κ.Παλαμά -προτείνεται όμως η συνέχεια του νέου σκουρόχρωμου 
υλικού της οδού ήπιας κυκλοφορίας και στο οδόστρωμα του τμήματος από 
την Ν.Μαντζάρου μέχρι την έναρξη της κίνησης στη λεωφόρο Κηφισίας.    

Το πρώτο τμήμα της οδού ήπιας κυκλοφορίας από την Ν.Μαντζάρου μέχρι 
την Πίνδου διαμορφώνεται από την εύρυθμη διάταξη 5 κυκλικών εμποδίων. 
Τα κυκλικά εμπόδια αναλύονται σε επί μέρους τυπολογίες σε όλο το μήκος 
της πρότασης: παρτέρια υψηλής ή χαμηλής φύτευσης, καθιστικά, καθώς 
και επιφάνειες παιχνιδιού ή φωτισμού. Η ομαλή, ασφαλής, αλλά μειωμένης 
ταχύτητας κίνηση των αυτοκινήτων ανάμεσά τους εξασφαλίζεται μέσω 
μίας επαρκούς πλάτους ζώνης οφιοειδούς κίνησης, της τάξεως των 4 με 4.5 
m.  Η διάταξη των κυκλικών στοιχείων λαμβάνει υπόψιν τις υπάρχουσες 
εισόδους των πολυκατοικιών, καθώς και την υφιστάμενη υψηλή φύτευση.

Οι θέσεις στάθμευσης στις οδούς ήπιας κυκλοφορίας προτείνεται να οριστούν 
σε κατάλληλες θέσεις, όπως σημαίνονται στα σχέδια, αλλά αποκλειστικά 
με γραμμικό τρόπο -κατά μήκος του άξονα- προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
μικρότερη δυνατή οπτική όχληση, η άνετη κίνηση πεζών και ποδηλάτων, 
καθώς και προστασία της γεωμετρικής τάξης  του συνόλου. Η χάραξη της 
λωρίδας κίνησης ΑΜΕΑ ακολουθεί εν γένει τη λευκή κορδέλα, ενώ ο φωτισμός 
της οδού συμπληρώνεται με κρυφά φωτιστικά σώματα στη βάση των 
κυκλικών εμποδίων, καθώς και με φωτισμό της κόμης των ψηλών δένδρων.
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4__ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Προσεγγίζοντας την πλατεία Λαμπράκη, η λευκή κορδέλα διακλαδίζεται τόσο 
στο σημείο της συμβολής με την οδό Πίνδου, όσο και σε εκείνο με την οδό 
Μιστράλ ώστε να δημιουργηθεί ένα διευρυμένο τόξο το οποίο οδηγεί τους 
πεζούς προς το εσωτερικό της πλατείας, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα το 
όριο του νέου σκληρού της δαπέδου. Το καμπυλόσχημο, νέο αυτό όριο 
παραλαμβάνει ταυτόχρονα τους κλιμακούμενου ύψους στύλους φωτισμού, ενώ 
προς την οδό Κ.Παλαμά, μία σειρά χαμηλών στύλων-bollards προστατεύει την 
πλατεία και εξασφαλίζει την ασφαλή συνέχεια της κίνησης των αυτοκινήτων.

Η διαχείριση του νότιου ορίου της πλατείας προς την Κ.Παλαμά είναι κρίσιμη: 
η υπάρχουσα δενδροστοιχία από νεραντζιές, ενώ λειτουργεί στις άλλες τρεις 
της πλευρές ως επιτυχής πλαισίωση του χώρου, σε αυτή την πλευρά αποτελεί 
οπτικό εμπόδιο που δυσχεραίνει την πρόσληψη της, καθώς και την ανάδειξη των 
εντυπωσιακών υψηλών της δένδρων -ιδίως του μεγάλου κεντρικού πλατάνου. 
Προτείνεται η μεταφύτευση της συγκεκριμένης σειράς στη βορειοδυτική 
πλευρά της πλατείας ώστε να επιτευχθεί η δημιουργία μίας ελεύθερης 
επιφάνειας ικανού μεγέθους που συνδέει οπτικά και λειτουργικά με την οδό. 

Η ανοιχτόχρωμη επιφάνεια που ορίζεται από την κυρίως καμπύλη εισχώρησης 
στην πλατεία διαμορφώνεται από θραπυναρισμένο ανοιχτόχρωμο σκυρόδεμα 
-ενώ το έξω από την καμπύλη τμήμα της πλατείας αφήνεται φυσικό, 
ως χώμα και χαμηλή, εκτατική  φύτευση. Ο υπάρχων χώρος υπαίθριας 
εκγύμνασης παραμένει στην περιοχή του στην ανατολική πλευρά της 
πλατείας αλλά αναδιατάσσεται, εγγραφόμενος σε έναν κύκλο διαμέτρου 
18 μέτρων. Η σύνθεση των κινήσεων συμπληρώνεται από ένα επίσης 
καμπυλόσχημο μονοπάτι το οποίο συνδέει με οργανικό τρόπο τη βορεινή με 
την ανατολική πλευρά της πλατείας. Οι χώροι στάθμευσης προτείνονται με 
γραμμικό τρόπο περιμετρικά, εξαιρουμένου του νοτίου ορίου της πλατείας.

Η αυξομείωση του πλάτους της λευκής κορδέλας κατά την περιέλιξή της ανάμεσα 
στα κυκλικά εμπόδια -τα οποία και στο μέτωπο της πλατείας Λαμπράκη είναι 5- 
ακολουθείται και στη ζώνη κίνησης των πεζών που εισέρχεται στο εσωτερικό 
της, η οποία στη μία της πλευρά πλαισιώνεται από ένα αντίστοιχα καμπύλο 
καθιστικό. Η απλότητα των βασικών χαράξεων και των διερχόμενων κινήσεων 
στην πλατεία επιχειρούν τη δημιουργία ενός δεκτικού, μη περιφραγμένου χώρου 
αναψυχής και παιχνιδιού, τη σύνδεση με την κατά μήκος κίνηση των πεζών, 
και την ανάδυση του πληθωρικού χαρακτήρα της: ο 15 μέτρων κεντρικός 
πολύκλωνος πλάτανος στέκει πλέον εφαπτομενικός του τόξου, κυρίαρχος.
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5__ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Η οδός Κ.Παλαμά εξακολουθεί να συνδέει την πλατεία Λαμπράκη με την 
πλατεία Ελευθερίας ως οδός ήπιας κυκλοφορίας -υποτασσόμενη στο νέο 
ρυθμικό μοτίβο των κυκλικών στοιχείων, καθώς και στη μονόπλευρη ανάπτυξη 
των λευκών φωτιστικών στύλων αυξομειούμενου ύψους. Προσεγγίζοντας 
όμως την πλατεία, η οφιοειδής κορδέλα εκτρέπεται στο εσωτερικό της, 
διευρυνόμενη προοδευτικά προς τον εσωτερικό της κύκλο. Με διάμετρο 25 
μέτρων, η κυκλική αυτή πλατεία είναι εδραιωμένη στη συνείδηση των δημοτών 
ως ένας οικείος, δεκτικός χώρος αναψυχής. Με δεδομένη επιπλέον την πυκνή 
φύτευση περιμετρικά του, προτείνεται να διατηρηθεί, αλλά ανασχεδιασμένος.

Το πλέον σημαντικό πρόβλημα που η υφιστάμενη κατάσταση παρουσιάζει είναι 
ότι ο εσωτερικός αυτός κύκλος παραμένει αμήχανα απομονωμένος από την οδό 
Κ.Παλαμά. Η παρούσα πρόταση επιχειρεί την οπτική και λειτουργική σύνδεση 
των δύο, αφενός μέσω μίας εξομάλυνσης των υψομετρικών διαφορών και 
αφετέρου μέσω της δημιουργίας μιας μεταβατικής ανοιχτόχρωμης επιφάνειας 
σκληρού δαπέδου ανάμεσα στη βορειανατολική γωνία της πλατείας και το 
κέντρο της. Η γωνία αυτή καμπυλώνεται επίσης, αναφερόμενη με έγκυρο τρόπο 
στις υπάρχουσες λειτουργίες εστίασης και αναψυχής σε αυτή την πλευρά.

Ένα νέο καμπύλο στέγαστρο πλαισιώνει την καμπύλωση του ορίου της πλατείας 
και υποδέχεται στη σκιά του τους καθήμενους -ενώ αποτελεί ταυτόχρονα 
ένα φίλτρο προς το εσωτερικό της. Η άτυπα ακτινική διάταξη των στύλων 
του στεγάστρου ορίζει τις κύριες γραμμές της νέας δαπεδόστρωσης, καθώς 
και τη διαμπερή διαγώνια κίνηση -η οποία επίσης διατηρείται. Η έγκυρη, 
κυκλική δομή της πλατείας παραμένει, τα όρια της όμως ανασχεδιάζονται 
μέσω κατάλληλων μικροκαμπυλώσεων ώστε να επιτευχθεί η γλυπτική 
ηρεμία και η ενότητα του συνόλου. Η νέα παιδική χαρά εντάσσεται, όπως 
προβλέπεται, μέσα στην κατάφυτη βορειοδυτική πλευρά του χώρου.

Τόσο η κεντρική κυκλική περιοχή, όσο και η προσαρτημένη πλέον σε αυτήν 
βορειοανατολική διαμορφώνονται από ανοιχτόχρωμο θραπυναρισμένο 
σκυρόδεμα δύο τόνων -με λαμπερό τον εσωτερικό κύκλο. Μία σειρά 
ημικυκλικών κερκίδων τον συμπληρώνει και παραλαμβάνει την υπάρχουσα 
υψομετρική διαφορά -με τη δυνατότητα φιλοξενίας εκδηλώσεων αναψυχής 
ή πολιτισμού. Η σειρά των φωτιστικών στύλων που βρίσκονταν στην βορινή 
πλευρά της Κ.Παλαμά, περνούν τώρα προς την πλευρά της πλατείας, και όσο 
το ύψος τους μειώνεται μετατρέπονται στα μεταλλικά υποστυλώματα του 
νέου στεγάστρου. Ως αμφιπροέχων πρόβολος, το λευκό στέγαστρο διαλέγεται 
με τους φωτιστικούς στύλους, οι οποίοι ολοκληρώνουν την σπειροειδή τους 
πορεία προς το εσωτερικό του άλσους -σηματοδοτώντας την παιδική χαρά.         
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6__Κ.ΠΑΛΑΜΑ–ΣΟΦΟΥΛΗ

Οι οδοί Κ.Παλαμά και Θ.Σοφούλη στο τμήμα τους από την πλατεία Ελευθερίας 
μέχρι την οδό 25ης Μαρτίου προτείνεται να διατηρηθούν ως έχουν ως προς 
την κυκλοφορία των οχημάτων (διπλής και μονής κατεύθυνσης αντίστοιχα), 
αλλά το ένα από τα δύο πεζοδρόμιά τους διευρύνεται -διατηρώντας τη 
στάθμευση μόνο στη μία πλευρά της οδού. Η διαχείριση των οδών γίνεται 
μέσω της δεύτερης τυπολογίας επέμβασης με στόχο τη βελτίωση της ζώνης 
κίνησης των πεζών, η οποία κάθε φορά παραλαμβάνει κατά μήκος της και 
τους στύλους οδοφωτισμού, ενώ είναι ανοιχτόχρωμη, όπως και αυτοί.

Η επιλογή του πεζοδρομίου που κάθε φορά διευρύνεται γίνεται με κριτήριο τον 
χαρακτήρα της υπάρχουσας υψηλής φύτευσης κατά μήκος των οδών, καθώς και 
τις επιθυμητές διασυνδέσεις της πεζής κίνησης -και στις δύο όμως το διευρυμένο 
πεζοδρόμιο μεταφέρεται από την μία πλευρά στην απέναντι -στο σημείο του 
ελαφρού “τσακίσματος” του άξονα τους επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης. 
Αυτό επιτυγχάνει ποικιλία κίνησης και αλλαγή παραστάσεων για τους πεζούς -οι 
οποίοι παρ’όλα αυτά μπορούν να συνεχίσουν την ευθεία πορεία τους επί του 
σκουρόχρωμου πεζοδρομίου που διατηρεί το υφιστάμενο, μικρότερο πλάτος του.

Το πεζοδρόμιο της οδού Κ.Παλαμά διευρύνεται λοιπόν στη βορεινή πλευρά της 
από την οδό Θεμιστοκλέους μέχρι την οδό Χρ.Σμύρνης και στην νότια πλευρά της 
μέχρι την οδό 25ης Μαρτίου ώστε αυτό να συνεχίσει εν δυνάμει στην τελευταία 
γραμμικά -προκειμένου να συνδέσει με την οδό Ρήγα Φεραίου. Αντίστοιχα, το 
πεζοδρόμιο της οδού Θ.Σοφούλη διευρύνεται στη βόρεια πλευρά της από την 
οδό Θεμιστοκλέους μέχρι την οδό Χρ.Σμύρνης και στην νότια μέχρι την οδό 25ης 
Μαρτίου -προκειμένου η κίνηση των πεζών να μπορεί να συνεχιστεί σε μία όσο 
το δυνατόν ευθεία κίνηση προς το βορεινό πεζοδρόμιο της οδού Ρήγα Φεραίου.

Στη συνέχεια της οδού Θ.Σοφούλη προς τα δυτικά -και σε σύνδεση με το 
διευρυμένο βόρειο πεζοδρόμιο της- βρίσκεται το πάρκο ́ τσέπης’. Η διαμόρφωσή 
του είναι απλή: συμπληρωματικά των μεγάλων του δέντρων διατηρείται μία 
μεγάλη ορθογώνια επιφάνεια χώματος και χαμηλών φυτεύσεων -ενώ ένας 
μικρός κύκλος από σκληρότερο υλικό παρεμβάλλεται ανάμεσα στο woonerf 
και το πάρκο. Επί της οδού 25ης Μαρτίου στο νότο, προτείνεται αντίθετα 
μία νέα ισχυρή διαμήκης δενδροστοιχία προκειμένου να δημιουργηθεί μία 
οπτική και λειτουργική σύνδεση κατά το εγκάρσιο τμήμα της κίνησης των 
πεζών από την οδό Κ.Παλαμά στην οδό Θ.Σοφούλη και αντιστρόφως.
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7__ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Ο άξονας της οδού Ρήγα Φεραίου είναι ιδιαίτερα σημαντικός, όπως εμφανίζεται 
μέσα στον αστικό ιστό του δήμου, αφού εκτός από την επαφή του με την 
πλατεία Ηρώων διασυνδέει με το αθλητικό κέντρο του Νέου Ψυχικού αλλά και 
με το βιομηχανικό κέλυφος Βαλιάδη για το οποίο υπάρχει πρόθεση πολιτιστικής 
επανάχρησης. Στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού του, διακρίνεται από τρεις περιοχές.

Το πρώτο τμήμα, από την οδό 25ης Μαρτίου μέχρι την οδό Παπαφλέσσα, διατηρεί 
την εποχούμενη κίνηση, με κατάλληλη διεύρυνση του ενός πεζοδρομίου και παρόδια 
στάθμευση μόνο στη νότια πλευρά του, εμπίπτοντας στην 3η τυπολογία επέμβασης.

Το δεύτερο τμήμα καταλαμβάνει και το μεγαλύτερο μήκος της οδού, όπου 
αυτή έχει τον χαρακτήρα ήπιας κυκλοφορίας οχημάτων (woonerf), από την 
οδό Παπαφλέσσα μέχρι και το τέλος του αθλητικού κέντρου και το πρώην 
εργοστάσιο Βαλιάδη. Αυτό το τμήμα αναδιαμορφώνεται με την εισαγωγή 
18 νέων κυκλικών εμποδίων τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με την πρώτη 
τυπολογία επέμβασης για τους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας -ως παρτέρια υψηλής 
ή χαμηλής φύτευσης, καθιστικά, καθώς και επιφάνειες παιχνιδιού ή φωτισμού. 
Ο σχεδιασμός και η προσαρμογή τους γίνεται με γνώμονα τις υφιστάμενες 
εισόδους των πολυκατοκιών, καθώς και την υφιστάμενη υψηλή φύτευση. Η 
μειωμένη ταχύτητα κίνησης των αυτοκινήτων ανάμεσά τους εξασφαλίζεται 
και πάλι μέσω της οφιοειδούς κίνησης -ενώ οι θέσεις στάθμευσης ορίζονται 
με γραμμικό τρόπο -κατά μήκος του άξονα- προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
μικρότερη δυνατή οπτική όχληση και η άνετη κίνηση πεζών και ποδηλάτων, 
με την χάραξη της λωρίδας κίνησης ΑΜΕΑ να ακολουθεί τη λευκή κορδέλα.  

Τα νέα, κατακόρυφα φωτιστικά σώματα ακολουθούν αρχικά το ανοιχτόχρωμο, 
ευθύγραμμο πεζοδρόμιο μέχρι την οδό Παπαφλέσσα και μετά μεταφέρονται στην 
απέναντι πλευρά προκειμένου να προετοιμάσουν την οπτική και την λειτουργική 
σύνδεση με την ανασχεδιασμένη Πλατεία Ηρώων, ενώ αλλάζουν και πάλι πλευρά 
όταν η λευκή κορδέλα πλησιάζει το αθλητικό κέντρο, εφαπτόμενη με αυτό.

Το τελευταίο τμήμα εποχούμενης κίνησης που συνδέεται άμεσα με την λεωφόρο 
Μεσογείων είναι εξίσου σημαντικό με την είσοδο από την οδό Ολυμπιονικών. 
Προτείνεται εκεί μία ισχυρή γραμμική δενδροστοιχία, καθώς και μία ευθύγραμμη 
διεύρυνση του νοτίου πεζοδρομίου -στο οποίο μία σειρά λευκών φωτιστικών 
στύλων επιχειρούν την γλυπτική σήμανσή της οδού Ρήγα Φεραίου από την 
λεωφόρο. Απέναντί της, μία ακόμη, μικρού μήκους δενδροστοιχία στη νησίδα της 
τελευταίας αποτελεί την προτεινόμενη προοπτική απόληξη του τέλους του άξονα.    
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8__ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ

Το μοτίβο ανασχεδιασμού της Πλατείας Ηρώων ακολουθεί την τρίτη 
τυπολογία παρέμβασης, όπως και στην Πλατεία Λαμπράκη ή Ελευθερίας 
-προσαρμοζόμενο όμως στα ειδικά χαρακτηριστικά του χώρου, όσον 
αφορά τις υπάρχουσες χρήσεις και την υφιστάμενη υψηλή φύτευση. 

Συνοδευόμενη από τους στύλους φωτισμού -των οποίων το ύψος κλιμακώνεται 
προς το κέντρο- η διαμήκης εκτύλιξη της λευκής κορδέλας εισέρχεται μέσα 
στον χώρο της νέας Πλατείας διαμορφώνοντας έναν κυκλοτερή διαχωρισμό 
ανάμεσα στις σκληρές και τις μαλακές επιφάνειες. Αυτή η μεγάλη καμπύλη 
δημιουργεί τον κυρίως δεκτικό χώρο δαπέδου της νέας πλατείας, ο οποίος 
διαστρώνεται σε δύο ανοιχτόχρωμες τονικότητες. Τα πέντε κυκλικά εμπόδια 
που διαμορφώνουν την οδό ήπιας κυκλοφορίας σε επαφή με την πλατεία 
συνδιαλέγονται με επίσης καμπυλόσχημες κατασκευές καθιστικών εντός της 
-ενώ μία ακόμη καμπύλη παραλαμβάνει το μονοπάτι που είναι εφαπτομενικό με 
το κέντρο της πλατείας και διαχέει την κίνηση των πεζών από την οδό Α.Διάκου.

Η περιφραγμένη παιδική χαρά χωροθετείται στη γωνία με την οδό Υψηλάντου 
και εγγράφεται σε κύκλο -πιέζοντας τη λευκή κορδέλα και ορίζοντας το ένα 
άκρο της κύριας καμπύλης. Μία καμπυλόσχημη επιφάνεια νερού, μικρού βάθους, 
δημιουργεί το ένα της όριο και προσφέρει τη δροσιά και τον κατοπτρισμό της 
στο παιχνίδι των μικρών παιδιών. Το άλλο άκρο της πλατείας διαμορφώνεται 
με ενίσχυση της υψηλής φύτευσης, ενώ η σειρά των νερατζιών σε επαφή με 
την οδό Ρήγα Φεραίου προτείνεται να μεταφυτευτεί πίσω από την κυρίως 
καμπύλη -ορίζοντάς την και επιτρέποντας την οπτική της πρόσληψη.

Οι χώροι στάθμευσης σχεδιάζονται με γραμμικό τρόπο περιμετρικά, εξαιρουμένου 
του βορείου ορίου της πλατείας. Η αυξομείωση του πλάτους της λευκής 
κορδέλας κατά την περιέλιξή της ανάμεσα στα κυκλικά εμπόδια ακολουθείται 
και στη ζώνη κίνησης των πεζών που εισέρχεται στο εσωτερικό της. Η απλότητα 
των βασικών χαράξεων και των διερχόμενων κινήσεων στην πλατεία επιχειρούν 
και πάλι τη δημιουργία ενός ενιαίου, μη περιφραγμένου χώρου αναψυχής και 
παιχνιδιού και την αβίαστη σύνδεση με την κίνηση των πεζών. Ο κατά μήκος 
ορισμός και η προστασία του χώρου της πλατείας από την ήπια κίνηση των 
διερχόμενων αυτοκινήτων επιτυγχάνεται με μία σειρά κατακόρυφων στύλων 
(bollards) ανάμεσα στα τρία κύρια κυκλικά εμπόδια. Όπως και στις άλλες 
δύο πλατείες, ο στόχος είναι πεζοί, οχήματα, ποδήλατα να συνυπάρχουν 
με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια σε έναν χώρο ευρύ, ρέοντα, δεκτικό. 
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9__ΜΕΤΩΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Το Μέτωπο της Λεωφόρου Μεσογείων -με τις κάθετες σε αυτό οδούς 
Τζαβέλα, Ξάνθου, Παρίτση και Λ.Δημοκρατίας- αποτελεί το ανατολικό 
όριο της πρότασης και εξίσου σημαντικό για την ανάδειξη της ταυτότητας 
του Δήμου. Ακολουθείται και σε αυτό η στρατηγική απλότητας του 
σχεδιασμού μέσω της διαλεκτικής σχέσης δαπεδοστρώσεων αντιθετικής 
τονικότητας καθώς και μέσω επιλεκτικών διευρύνσεων των πεζοδρομίων. 
Ο ανασχεδιασμός του άξονα της οδού Ρήγα Φεραίου ολοκληρώνεται με τη 
σύνδεσή του με την Λεωφόρο Μεσογείων, όπου προτείνεται ενίσχυση των 
υφιστάμενων δενδροστοιχιών και εισαγωγή νέων -συμπληρωματικά των νέων 
ανοιχτόχρωμων δαπεδοστρώσεων των ζωνών κίνησης των πεζών επί αυτής. 

Για το προς ανάπλαση τμήμα της οδού Τζαβέλα προτείνεται -σε συμφωνία με 
την τρίτη τυπολογία παρέμβασης- η διεύρυνση του βορεινού της πεζοδρομίου, 
το οποίο είναι και αυτό που βρίσκεται εντός ορίων του Δήμου και σε επαφή με τα 
συγκροτήματα υψηλής δόμησης. Στην οδό Ξάνθου διευρύνεται επίσης το βορεινό 
πεζοδρόμιο, το οποίο βρίσκεται σε επαφή με το σχολικό συγκρότημα -ενώ η παρόδια 
στάθμευση διατηρείται μόνο στη νότια πλευρά της. Αντιθέτως, στην οδό Παρίτση 
προτείνεται η διεύρυνση του νότιου πεζοδρομίου της ώστε να ενισχυθεί κατά το 
δυνατόν η κίνηση των πεζών από και προς την οδό Μπουμπουλίνας. Ο ρόλος της 
οδού Μπουμπουλίνας, θα μπορούσε μελλοντικά να αναβαθμιστεί, με κατάλληλη 
διαχείρισή της και διαμέσου του αθλητικού κέντρου -ώστε να ολοκληρωθεί η 
σχετική εγκάρσια σύνδεση με την οδό Ξάνθου και το Σχολικό συγκρότημα.  
Όλες οι παραπάνω διευρύνσεις συνοδεύονται από κατάλληλη πύκνωση των 
υφιστάμενων δενδροστοιχιών, καθώς και από την εισαγωγή των λευκών στύλων 
οδοφωτισμού -των οποίων η όψη ακολουθεί μία καμπυλόσχημη κλιμάκωση.   

Τόσο η σύνδεση της οδού Ρήγα Φεραίου με την Λεωφόρο Μεσογείων, 
όσο και εκείνη της οδού Ολυμπιονικών με την Λεωφόρο Κηφισίας οφείλουν 
να αποκαλύπτουν με συμβολικό, απλό, αλλά συμπυκνωμένο τρόπο την 
αναγεννημένη ταυτότητα του Δήμου Ψυχικού προς τους δύο άξονες ταχείας 
κυκλοφορίας. Επιχειρείται λοιπόν και στα δύο σημεία η αντιστικτική σχέση 
ανάμεσα στις στιβαρές δενδροστοιχίες και τη λεπτότητα των κατακόρυφων 
στύλων φωτισμού, οι οποίοι μοιάζουν να αναδύονται από το νέο, ανοιχτόχρωμο 
δάπεδο από θραπυναρισμένο σκυρόδεμα. Με λαμπτήρες τεχνολογίας LED, οι 
εκπέμποντες φως αλλά και αυτοφωτιζόμενοι στύλοι διαπλέκονται κατά τόπους με 
ανθεκτικά αναριχχόμενα φυτά, συμβολίζοντας με γλυπτικό τρόπο την ενίσχυση 
της ταυτότητας της παρέμβασης προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας.
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10__ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Οι αρχές σχεδιασμού του προτεινόμενου συστήματος φωτισμού, 
ανταποκρίνονται στις λειτουργικές, ποιοτικές και αισθητικές απαιτήσεις 
των επιμέρους τυπολογιών παρέμβασης εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
μορφολογική ενότητα της αρχιτεκτονικής πρότασης κατά τις νυχτερινές ώρες. 
Ο αστικός φωτισμός αναπτύσσεται σε τρεις τυπολογίες: α) φωτισμός υπαίθριων 
δημόσιων χώρων, β) οδοφωτισμός οδών ήπιας κυκλοφορίας και εποχούμενης 
κίνησης και γ) φωτισμός ανάδειξης φυτεύσεων και αρχιτεκτονικής σύνθεσης. 

Οι προτάσεις φωτισμού συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις και 
προδιαγραφές ελληνικών και διεθνών κανονισμών (CEN/TR 13201-1, 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-2) προκειμένου να επιτευχθεί η διασφάλιση της οπτικής 
άνεσης και ασφάλειας πεζών και οχημάτων, η διασφάλιση χαμηλού κόστους 
λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης φωτισμού, η αποφυγή 
του υπερφωτισμού και η προστασία του αστικού οικοσυστήματος.

Για τον περιορισμό του παρασιτικού φωτισμού και του φαινομένου της 
φωτορύπανσης, το προτεινόμενο σύστημα οδοφωτισμού οφείλει να μην 
επιτρέπει την εκπομπή του φωτός στο άνω νοητό ημισφαίριο (ULOR=0) 
-φέροντας ενσωματωμένους ανακλαστήρες υψηλής ακριβείας. Όπου 
κρίνεται απαραίτητη η χρήση φωτισμού στο άνω νοητό ημισφαίριο 
(πχ. δεντροστοιχίες και στύλοι φωτισμού) τα φωτιστικά σώματα θα 
ενσωματώνουν με φακούς ακριβείας, αντιθαμβωτικά εξαρτήματα 
περιορισμού της φωτεινής δέσμης και συστήματα κλειδώματος στόχευσης.

Για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και του χαμηλού κόστους συντήρησης του 
συστήματος φωτισμού, οι φωτεινές πηγές προτείνονται τεχνολογίας LED, υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης (≥ 80 lm/W), υψηλού χρόνου ζωής (≥ 50,000h L80 - B10) 
-με αντιθραυστική προστασία, καθώς και με την απαιτούμενη στεγανότητα και 
αντιολισθητική προστασία -όπου αυτά τοποθετούνται σε σκληρά δάπεδα ή χώμα. 

Για τη μείωση της βλαβερής επίδρασης της υψηλής θερμοκρασίας 
χρώματος στον κιρκαδικό ρυθμό του ανθρώπου καθώς και για τον 
περιορισμό των επιπτώσεων του, στην χλωρίδα και πανίδα του αστικού 
οικοσυστήματος η θερμοκρασία χρώματος των προτεινόμενων πηγών 
φωτισμού, ορίζεται στο εύρος του θερμού λευκού με εκπεμπόμενο φως 
υψηλής χρωματικής πιστότητας (δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI ≥ 80). 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db


22 23

11__ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

H ταυτότητα του φυσικού στοιχείου του Ν. Ψυχικού χαρακτηρίζεται από 
πλούσια βιοποικιλότητα, εποχικές εναλλαγές και διακυμάνσεις στο μέγεθος 
που ανταποκρίνονται στην κλίμακα του αστικού ιστού, με σαφείς αναφορές 
στην ιστορική συνέχεια και εξέλιξη της περιοχής.  Η έντονη παρουσία του 
πρασίνου στερείται παρά ταύτα συνοχής σε σχέση με την επιλογή των 
ειδών, τους μεταξύ τους συσχετισμούς και τις πυκνότητες φύτευσης και 
ορθολογικής συντήρησης και διαχείρισης. Στο χώρο απαντώνται ψηλά, κυρίως, 
αειθαλή δένδρα όπως Κυπαρίσσια, Πεύκα, Καζουαρίνες και Ακακίες τα οποία 
δίνουν την αίσθηση της μεγάλης κλίμακας και δημιουργούν κατακόρυφες 
ζώνες μετάβασης μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου χώρου. Ο ρόλος τους είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός στα όρια της επέμβασης από την πλευρά της Κηφισίας 
και της Μεσογείων αλλά και σε περιοχές διασταυρώσεων και εισόδου στις 
πλατείες. Συμπληρωματικά απαντώνται δενδροστοιχίες με Νεραντζιές ενώ 
απαντώνται και άλλες ποικιλίες όπως Ελιές, Φοινικοειδή και Βραχυχίτωνες. 

Η υφιστάμενη βλάστηση χαρακτηρίζεται από στατικότητα σε σχέση με 
τις εποχές, καθώς δεν απαντάται ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός φυλλοβόλων 
δένδρων. Παρατηρείται επίσης έλλειψη ενδιάμεσης κλίμακας γιατί τα 
αξιόλογα δένδρα είναι είτε πολύ μεγάλου μεγέθους (Κυπαρίσσια, Πεύκα) είτε 
πολύ μικρού (Νεραντζιές). Επιπλέον, δεν υπάρχει ποικιλία από επιφανειακές 
φυτεύσεις που να συγκροτούν ενδιαφέροντες υπορόφους για τα δένδρα. 

Η Μελέτη διαχειρίζεται τα υφιστάμενα φυτικά στοιχεία και προβλέπει 
την εισαγωγή νέων, ώστε να εξυγιανθεί και να εμπλουτιστεί το υπάρχον 
οικοσύστημα. Στους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας προβλέπεται η διατήρηση των 
υφιστάμενων αξιόλογων δένδρων, τα οποία πλαισιώνονται με νέες φυτεύσεις 
(Cercis siliquatrum - Ιουδαία) ώστε να δημιουργηθεί ενδιάμεση κλίμακα και 
αίσθηση εποχικότητας. Οι χώροι πρασίνου περιφερειακά της πλατείας Λαμπράκη 
διατηρούνται και ενισχύονται με μεταφυτεύσεις υφιστάμενων δένδρων ώστε οι 
θέσεις τους να εναρμονίζονται με τη νέα γεωμετρία. Οι νέες υπαίθριες λειτουργίες 
της Πλατείας Ελευθερίας, όπως ο χώρος παιχνιδιού και οι χώροι υπαίθριας 
παραμονής πλαισιώνονται από χαμηλότερες φυτεύσεις οι οποίες δημιουργούν 
όρια μεταξύ βατών επιφανειών και επιμέρους χρήσεων, ενώ προσφέρουν 
προστασία και κλίμακα στο χώρο. Οι επιφάνειες φύτευσης της Πλατείας Ηρώων 
1821 ενισχύονται με νέες ποικιλίες ώστε να αναδειχθούν τα αξιόλογα δένδρα, να 
βελτιωθεί το μικροκλίμα και να διαχωριστούν οι επιμέρους ενότητες. Το όριο της 
επέμβασης προς την πλευρά της Λ. Μεσογείων σηματοδοτείται με Πλατάνια σε 
γραμμικές διατάξεις παράλληλα με τον άξονα της Λεωφόρου. Η εισαγωγή των 
νέων ψηλών δένδρων υποδηλώνει το όριο αυτό και αντιπαραβάλλεται νοητά 
με τις υφιστάμενες δενδροστοιχίες στην είσοδο από την Λεωφόρο Κηφισίας. 
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12__ΥΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η υλικότητα της πρότασης είναι αδιαχώριστη από το περιβαλλοντικό, λειτουργικό,  
και συμβολικό της αντίκτυπο. Κύριο μέλημα επιλογής των υλικών είναι η 
ανθεκτικότητά τους αλλά και η συνεισφορά τους στη βιοκλιματική προσέγγιση 
του συνόλου. Στρατηγική του σχεδιασμού αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό των 
επιφανειών των ελεύθερων χώρων των πλατειών (πλατεία Λαμπράκη, πλατεία 
Ελευθερίας, πάρκο τσέπης, πλατεία Ηρώων) να παραμένει διαπερατό είτε ως 
επιφάνεια φυσικού χώματος, είτε ως συμπυκνωμένη, επίσης απορροφητική 
επιφάνεια που συνέχεται με κατάλληλο φυτικό σταθεροποιητή (πατημένο χώμα).

Οι επιφάνειες των προτεινόμενων σκληρών δαπέδων διακρίνονται από δύο κύριες 
υλικότητες και τρεις τονικότητες: Το υλικό τους εναλλάσσεται ανάμεσα σε πλάκες γρανίτη 
και ειδικά επεξεργασμένο σκυρόδεμα -με το σκυρόδεμα να παραλαμβάνει τις δύο ανοικτές 
τονικότητες (μία υπόλευκη και μία γκρίζα) και τους γρανίτες να βρίσκονται σε μία σκουρότερη, 
περισσότερο γήινη απόχρωση. Στόχος, να υπηρετηθεί η οπτική αντίστιξη που επιχειρείται 
από τις γεωμετρικές χαράξεις -είτε ευθύγραμμες, είτε καμπύλες- αλλά και να επιτευχθεί 
μία εναλλαγή ανάμεσα στην κλίμακά τους, όσον αφορά τους αρμούς και το μέγεθός τους.

Οι αλληλοδιαπλεκόμενες πλάκες από γρανίτη ακολουθούν έναν εμβάτη 12, 24, 48, 96 
εκατοστών και καταλαμβάνουν κυρίως τα πεζοδρόμια που διατηρούν το υφιστάμενο πλάτος 
τους ή τις συμπληρωματικές της λευκής κορδέλας επιφάνειες των οδών ήπιας κυκλοφορίας 
(woonerfs). Αντίθετα, οι ανοιχτόχρωμες επιφάνειες σκυροδέματος -το οποίο εκεί που 
υπάρχει ταυτόχρονη κυκλοφορία οχημάτων κατασκευάζεται ως ‘δύσκαμπτο οδόστρωμα’- 
καταλαμβάνουν τις επιφάνειες της λευκής κορδέλας ή των διευρυμένων πεζοδρομίων.

Τα υπόλευκα φωτιστικά σώματα κατασκευάζονται από δύο παράλληλα ελάσματα 
αυξομειούμενου πλάτους, τα οποία συγκρατούνται σε απόσταση με κατάλληλες 
διατομές. Ανάλογα με το ύψος τους, το πλάτος τους τροποποιείται, ώστε να 
επιτευχθεί η επιθυμητή οπτική εκλέπτυνση. Το μεγάλο καμπυλόσχημο, επίσης 
υπόλευκο στέγαστρο της πλατείας Ελευθερίας προτείνεται μεταλλικό -ενώ επί 
μέρους στοιχεία αστικού εξοπλισμού σχεδιάζονται είτε από γρανίτη/σκυρόδεμα 
(καθιστικά, πάγκοι, εμπόδια woonerfs) είτε μεταλλικά (σημάνσεις, περιφράξεις, bol-
lards), ανάλογα με τον βαθμό της απαιτούμενης διαφάνειας ή στιβαρότητάς τους.

Η υλική έκφανση της πρότασης ανάδειξης της ταυτότητας του Νέου Ψυχικού 
αποτελεί μικρογραφία του συνόλου: τόσο όσον αφορά τις γεωμετρίες που τη 
διέπουν, όσο και το χρωματικό της αποτύπωμα. Ως ένα εκτεταμένο και αναγκαία 
πολύπλοκο έργο Αστικού Σχεδιασμού οφείλει να διαπνέεται από απλότητα σύλληψης, 
προσαρμοστική ευελιξία και ενότητα επεξεργασίας: εύληπτα από τη συνολική 
χειρονομία μέχρι την πραγματωμένη πρόταση. Ο αέρας που θα χαϊδεύει λευκούς 
ιστούς, λίθινα δάπεδα, πεζούς δημότες και υψίκορμα πεύκα είναι εντέλει ένας.
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