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ΠΡΩΗΝ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΟΤ ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΝΙΚΑΙΑ» 

 

Με ηελ πξνθήξπμε παλειιήληνπ αξρηηεθηνληθνχ δηαγσληζκνχ ηδεψλ, ν ΓΖΜΟ 

ΝΗΚΑΗΑ - ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΡΔΝΣΖ πξνσζεί κηα γελλαία ζεηξά επεκβάζεσλ 

ζηαδηαθήο κεηαηξνπήο ελφο ρψξνπ ειιεηκκαηηθνχ, ζε πλεχκνλα πξαζίλνπ θαη ρψξν 

ζπιινγηθψλ δξάζεσλ ζηελ βφξεηα πεξηνρή ηεο επηθξάηεηάο ηνπ.  

Ζ ζέζε ηνπ πξψελ λεθξνηαθείνπ ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο ελψ ηελ επνρή ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ ήηαλ πεξηθεξεηαθή ηνπ θέληξνπ, ζήκεξα απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν, 

ζηα φξηα κε ηνλ Γήκν Κνξπδαιινχ, θαη ηνλ κεγαιχηεξν ειεχζεξν, αδφκεην ρψξν 

ζηελ βφξεηα ελφηεηα ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. Απνηειεί κεγάιν πινχην γηα ηελ επξχηεξε 

γεηηνληά, πνπ κπνξεί λα αλαδεηρηεί ζε ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο ρψξνο πξαζίλνπ θαη 

ζπιινγηθψλ δξάζεσλ, ιφγσ ηoπ κεγέζνπο ηνπ, ηνπ δεδνκέλνπ πξάζηλνπ αιιά θαη 

ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ, πνπ δπζηπρψο ζήκεξα εθιακβάλνληαη κε πξφζεκν αξλεηηθφ.  

Ζ δπλακηθή ηνπ ρψξνπ αλαδεηείηαη απφ ηελ κία, κέζα απφ ηελ ςειάθεζε ησλ 

απηψλ δεδνκέλσλ ηνπ ζήκεξα, ζηηο άκεζεο πξνζβάζεηο ηνπ, ζηνλ θπηηθφ ηνπ 

πινχην, ζηελ αμία ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ απνζηάζεσλ πνπ δηαηξέρεη ε καηηά, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ σο βαζηθέο αξρέο ζηνλ ζρεδηαζκφ. Χο πξψελ 

λεθξνηαθείν ηεο Κνθθηληάο απφ ηελ άιιε, εδψ θείηνληαη εθείλνη πνπ έθαλαλ ην πξψην 

ηαμίδη απφ ην αλαηνιηθφ Αηγαίν ζηελ Αηηηθή, εδψ νη κλήκεο έγηλαλ ππφγεηεο, φπσο 

εθείλα ηνπο ηα “γράμμαηα με εστές και αθιερώζεις μες ζηο κομοδίνο ζιωπελές”.1 

Δδψ, εθείλνη έθπγαλ γηα έλα δεχηεξν ηαμίδη, θη έηζη ε ιήζε έξημε ηε ζθφλε ηεο θαη ν 

ρψξνο, έκκεζα κεηαθέξεη ηελ πίθξα ηεο απνκάθξπλζεο, ην ιίγν πνπ κέλεη γηα λα 

αλαζπγθξνηεζεί μαλά ν θφζκνο καο, καδί κε ηελ ειπίδα ηεο ζπλέρεηαο. Η αθήγηζη 

ηων δύο αςηών ηαξιδιών ζα απνηειέζεη ηελ ππνδφξηα ζεσξεηηθή ππφζηαζε ζηηο 

ζρεδηαζηηθέο καο επηινγέο. 

ηελ ζεκεξηλή ρσξηθή νξγάλσζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, κε ηελ δεδνκέλε 

ππθλφηεηα θηηξίσλ θαη ηελ θνξά ησλ θηλήζεσλ, ε πιαηεία Μήηζνπ Παπαξήγα, 

απνηειεί ηελ θπζηθή είζνδν – ζπλέρεηα ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, ζηνλ ειεχζεξν ρψξν  

                                                           
1
  Ζ παξέλζεζε αληηγξάθεη ζηίρνπο ηνπ Μάλνπ Διεπζεξίνπ, απφ ηνλ Άγιο Φεβροσάριο 

(1972) θαη αθνινπζνχλ ζε άιια δχν ζεκεία, ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ. 
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ηνπ πξψελ λεθξνηαθείνπ. Ζ ακεζφηεηα απηήο ηεο ζχλδεζεο είλαη ε αξεηή ηεο 

πιαηείαο πνπ παξακέλεη σο αλάκλεζε ηεο πξνεγνχκελεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηελ 

είζνδν ζην λεθξνηαθείν, γεγνλφο πνπ πξέπεη λα ζεσξείηαη ζηαζεξά ζηηο επηινγέο 

καο. Απφ εδψ είλαη νξαηφο κε ακεζφηεηα, ν γπκλφο φγθνο ηεο έμαξζεο ηνπ φξνπο 

Αηγάιεσ, πνπ θαίλεηαη βφξεηα ζην βάζνο. Χζηφζν ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζρνιείνπ έρεη 

αλαηξέζεη ζε κεγάιν βαζκφ απηήλ ηε ζπλέρεηα, ν δε πξφζθαηνο ζρεδηαζκφο ηεο 

πιαηείαο, πξνηείλεη θαη εθαξκφδεη έλα ζχζηεκα απφ παξηέξηα πνπ κε ηνλ φγθν ηνπο, 

αλαηξνχλ ηνλ φξν πιαηεία θαη κεηαθέξνπλ ηελ θίλεζε ζε πεδνδξφκηα γχξσ απφ απηά. 

Άιια ζεκεία εγγχηεηαο δεκηνπξγνχληαη θαηά κήθνο ηεο νδνχ Πνηακνχ, αλαηνιηθά 

θαη ζηελ πεξηνρή καο, φπνπ ε κεγάιε θίλεζε θαη ηα νπηηθά εκπφδηα, δελ αθήλνπλ ην 

βιέκκα λα δηεηζδχζεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ λεθξνηαθείνπ. Μφλν  πξνο ηα έμσ, κέζσ ηεο 

θαηεθνξηθήο νδνχ Αηηάιεηαο, ην βιέκκα καο κεηαθέξεη ζηνλ αξσληθφ. ηελ 

πεξηπιάλεζή καο ζην ρψξν, δηακνξθψλεηαη ζρέζε ακεζφηεηαο βφξεηα κε ην βνπλφ 

θαη καθξηλήο ζέαο κε ηε ζάιαζζα, κέζσ ηεο νδνχ Αηηάιεηαο, δχν βαζηθά, ηα 

βαζηθφηεξα δεδνκέλα, πνπ εκπινπηίδνπλ ην αζηηθφ ηνπίν θαη είλαη ηθαλά λα ζπλδηα-

κνξθψζνπλ κηα λέα ζρέζε κε ηελ θχζε πνπ ελζσκαηψζεθε ζην δνκεκέλν. Οη 

δηάδξνκνη πνπ νξγάλσλαλ ηηο πξνζβάζεηο ζηνπο ηάθνπο, ηνληζκέλεο κε ζεηξέο απφ 

θππαξίζζηα θαη πηθξνδάθλεο, απνδίδνπλ ζήκεξα έλα βαζηθφ θάλαβν αλαθνξάο, σο 

ππνδνκή ηππηθνχ γαιιηθνχ θήπνπ. Η θύζη λοιπόν ωρ μακπινόρ ζςνομιληηήρ θαη 

ην δεδνκέλν ζρέδην απφ ηηο δελδξνζηνηρίεο ηνπ θήπνπ, δηακνξθψλνπλ ζην ρψξν καο 

ηελ δπλακηθή ηεο κεγάιεο θαη ηεο κηθξήο θιίκαθαο, ηεο ππεξζχλδεζεο θαη ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηεο πινχηνπ. 

ηε Νίθαηα, θύζη και ιζηοπία απνηεινχλ ην δίδπκν πιαίζην αλαθνξάο, επί ηνπ 

νπνίνπ πξνζπάζεζαλ λα σξηκάζνπλ νη ζρεδηαζκνί καο θαη λα απνδνζνχλ κνξθέο 

ζε φινπο ηνπο επηκέξνπο ρψξνπο. 

πλδέζεηο ηεο πεξηνρήο – Κπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο - Αλάδεημε λέαο δπλακηθήο.  Χο 

βαζηθή αξρή ζρεδηαζκνχ ινηπφλ ηίζεηαη ε ακεζφηεηα ηεο πξφζβαζεο απφ ηελ 

πιαηεία Μήηζνπ Παπαξήγα, φπνπ ε ζπλέρεηα ηνπ πεδνδξνκίνπ, κεηαμχ ηνπ δπηηθνχ 

ηνίρνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ πεπθψλα ηεο νδνχ Αλαιήςεσο, έρεη καθξηλφ ζεκείν 

αλαθνξάο ην βνπλφ ζηα βφξεηα, θαη απνηειεί ηελ θπξίαξρε πξφζβαζε, θπζηθή  



ΖΥ94936292 

3 

 

«ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΙΓΔΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 46 ΣΡΔΜΜΑΣΩΝ 

ΠΡΩΗΝ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΟΤ ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΝΙΚΑΙΑ» 

ζπλέρεηα εηζφδνπ γηα ηνπο πεξηπαηεηέο. Γλσξίδνληαο ηελ δεδνκέλε άπνςε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ φηη ε απιή ηνπ ζρνιείνπ νθείιεη λα παξακέλεη ζηα δεδνκέλα 

γεσκεηξηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, επηκέλνπκε ζηελ πξφηαζή καο γηα κηα εχθνιε  θαηά 

ηελ άπνςή καο δηεπζέηεζε, 

θαη ην ηκήκα απηφ ηεο απιήο 

κεηαθέξεηαη ζε δηπιάζηα 

επηθάλεηα κε δηεχξπλζε πξνο 

ηα βφξεηα θαη αλαηνιηθά, 

εληφο ηνπ πεπθψλα, γεγνλφο 

πνπ βειηηψλεη ηελ δεηνχκελε 

αλαδσνγφλεζε ησλ καζεηψλ 

ζην δηάιεηκκα.  

Σφζν σο ηδεαηή ζπλέρεηα, φζν θαη σο νπζηαζηηθή θίλεζε ησλ πεδψλ, ην δπηηθφ 

πεδνδξφκην επί ηεο πιαηείαο Παπαξήγα εηζέξρεηαη ζηνλ ρψξν, παξάιιεια κε ηα 

παξηέξηα πνπ φξηδαλ ην λεθξνηαθείν, ζε ειαθξά αλεθνξηθή πνξεία, νδεγεί επζεία 

απέλαληη ζηελ νδφ Βνπξλφβα. Ζ επηκνλή καο ζηελ ακεζφηεηα ζχλδεζεο κε ηελ 

πιαηεία, ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ Γήκνπ γηα πεδνδξφκεζε ησλ 

παξαθείκελσλ παξάιιεισλ νδψλ Πεξηθιένπο, Ζιέθηξαο θαη Φηιίππνπ, φπνπ 

ηνλίδεηαη ε ηάζε γηα αλαβάζκηζε απηνχ ηνπ θέληξνπ γεηηνληάο.  

ην πιαίζην ελδπλάκσζεο ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, πξνηείλνπκε : 

1.  Γηεχξπλζε πεδνδξνκίσλ νδψλ Κνπηατζε, Βνπξλφβα (λφηην ηκήκα) θαη Πεξηθιένπο 

γηα βέιηηζηε ζχλδεζε κε ην ρψξν πξαζίλνπ πιαηείαο Γηακάλησο Κνπκπάθε. 

2. Σνπηθνί πεδφδξνκνη γηα ηηο νδνχο Βνπξλφβα (βφξεην ηκήκα)  θαη ησλ ηκεκάησλ 

Γφμεο θαη Δηξήλεο Γθίλε, αλαηνιηθά ηεο νδνχ Μπνπκπνπιίλαο - ζηνλ Γήκν 

Κνξπδαιινχ. 

3. Γαπεδφζηξσζε ηεο ζπλέρεηα ηεο νδνχ Μνπζψλ θαη ηεο νδνχ Μπνπκπνπιίλαο, θαη 

έσο ηελ ζπκβνιή νδνχ Γάθλεο, ψζηε λα ελδπλακψλεηαη ε αηζζεηηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή εκπινθή ηνπ ρψξνπ πξαζίλνπ, κε εθείλε ηεο θαηνηθίαο.  

4. Γεκηνπξγία αλνηρηνχ ρψξνπ ξπζκηδφκελεο ζηάζκεπζεο επί ηεο νδνχ Πνηακνχ, 

ρσξεηηθφηεηαο 54 νρεκάησλ. 
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 ηελ θιίκαθα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, απηή ε γελλαία επέιαζε ησλ πεδψλ, 

εκβνιίδεη ινηπφλ ηνλ ρψξν καο κε κηα θίλεζε πνπ πξνζνκνηάδεη δηάδξνκν πινίνπ, 

κηα ππεξπςσκέλε απφ ην δεδνκέλν έδαθνο δηαδξνκή πνπ νδεγεί κπξνζηά ζηελ 

εθθιεζία ηεο Αλάιεςεο θαη εδψ αλνίγεηαη έλαο ρψξνο εζσηεξηθήο λέαο πιαηείαο, 

φπνπ ρσξνζεηνχληαη ηα λέα θηήξηα, καδί κε ην λχλ κεραλνπξγείν, ζαλ πξνέθηαζε 

ησλ θηηξηαθψλ φγθσλ ζηα Ο.Σ. βνξείσο, αιιά θαη ζαλ θίιηξν πνηνηηθφηεξεο 

αξρηηεθηνληθήο, εθεί πνπ νινθιεξψλνληαη ζήκεξα νη πθηζηάκελεο θπηεχζεηο.  Δπί ηνπ 

ηνηρείνπ πνπ νξηνζεηεί ηνλ ρψξν απηφ αλεβάδνληαο ζην επίπεδν ηεο νδνχ Βνπξλφβα 

δηακνξθψλεηαη θξήλε – ζρηζκή, φπνπ ην αλαβιχδνλ λεξφ θαηεβαίλεη λα πεξηγξάθεη 

κε ηε ζεηξά ηνπ ηνλ θεληξηθφ δηάδξνκν. Δπί ηνπ ηνίρνπ ζκηιεχνληαη ηα νλφκαηα ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ κηθξαζηαηηθψλ πφιεσλ θαηαγσγήο ησλ θαηνίθσλ ηεο Νίθαηαο. 

           Ζ εθθιεζία ζε ρακειή ζήκεξα ζηάζκε, κε δεδνκέλν κηθξφ φγθν θαη ζπκβαηηθή 

κνξθή νξζφδνμνπ λανχ ζχγρξνλεο θαηαζθεπήο, αλαδηακνξθψλεηαη κε ηελ 

δεκηνπξγία πξναχιεηνπ ρψξνπ πνπ βιέπεη ζηελ επζχγξακκε πνξεία, κέζσ ελφο  

ζπζηήκαηνο δηαδξφκσλ ειαθξηάο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο, πνπ νξηνζεηνχλ ηηο 

επηκέξνπο ελφηεηεο θαη ζπλδένπλ κε ην κηθξφ αζιεηηθφ θέληξν βνξεηναλαηνιηθά.  

Με ηελ ππεξχςσζε ηνπ ρψξνπ 

εηζφδνπ, πξνθχπηεη κηα ππέξγεηα 

δεμακελή λεξνχ, πνπ ζα ζπιιέγεη 

ηα φκβξηα ησλ ζθιεξψλ δαπέδσλ 

θαη ησλ δσκάησλ, γηα άξδεπζε 

ζηνπο θήπνπο. Απηή ε θαηαζθεπή 

διάδπομορ – ζηοά – πέπγκολα, 

φπσο επεμεγείηαη ζηα ζρέδηα, είλαη ηθαλή λα ζπλδπάδεη ηηο αμίεο ηνπ ρηηζκέλνπ 

αζηηθνχ ηνπίνπ κε εθείλεο ηεο θεπνηερλίαο, ησλ δηαδξφκσλ πξφζβαζεο, ηέινο ηεο 

βηνθιηκαηηθήο επίιπζεο γηα ζθίαζε γχξσ απφ ηελ εθθιεζία θαη ζηελ φςε ηνπ λένπ 

ζρνιείνπ, σο ελδηάκεζνο εκηυπαίζξηνο θαη πξνάγγεινο ηνπ θήπνπ.  
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ηηο ζέζεηο κε ηα ρσλεπηήξηα πξνηείλεηαη κηα ζχλζεηε θαηαζθεπή ππεξπςσκέλσλ 

δηαδξφκσλ, κε είζνδν απφ ηελ νδφ Πεξηθιένπο, φπνπ νη πεξηθξάμεηο ησλ ρψξσλ κε 

ηα νζηά, ζα αλαδεηθλχνπλ εθείλν ην πξψην ηαμίδη θαη ηα θπξίαξρα ζπζηαηηθά ηνπ 

θφζκνπ καο σο κεηαθνξά: ΑΝΔΜΟ ν ρψξνο εηζφδνπ πεξηγξάθεηαη απφ ςειά 

θνληάξηα κε κεηαιιηθά ειάζκαηα πνπ ζα παξάγνπλ ήρνπο κε ηελ θίλεζή ηνπο απφ 

ηνλ αέξα. ΦΧΣΗΑ ζε δχν ζπκκεηξηθά σο πξνο ηελ παζαξέια θπθιηθά ρσλεπηήξηα 

πξνηείλεηαη θάιπςε πνπ εζσηεξηθά ζα βαθεί απνδίδνληαο θιφγεο, σο αλαπαξά-

ζηαζε ππξθαγηάο. ΝΔΡΟ ζην επφκελν ρσλεπηήξην, σο αλαπαξάζηαζε ηνπ Αηγαίνπ, 

απφ φπνπ ππάξρεη ζπλέρεηα θάζεηα ζηελ άιιε δηαδξνκή λεξνχ, πνπ καδί 

θαηαιήγνπλ ζηελ είζνδν απφ ηελ νδφ Πνηακνχ. ΓΖ εθεί φπνπ ην νξζνγψληνπ 

ζρήκαηνο ρσλεπηήξην, αλαπαξίζηαηαη ελ είδε θήπνπ ΕΔΝ, θαη είλαη ε γε ηεο Διιάδαο, 

φπνπ θηάλνπλ νη δησγκέλνη. Ζ θίλεζε ησλ επηζθεπηψλ θαηαιήγεη ζηελ λέα πιαηεία, 

εδψ πνπ ζηελ πέηξα είλαη γξακκέλα ην νλφκαηα ησλ ρακέλσλ παηξίδσλ εθείλσλ ησλ 

ίδησλ λεθξψλ. Πξνηείλεηαη ην ζπγθξφηεκα λα αλνίγεη ζηηο: 31 Απγνχζηνπ (ππξθαγηά 

ζηε κχξλε), ην Μεγάιν άββαην, ζηηο 15 Απγνχζηνπ θαη ηα Φπρνζάββαηα.  

ε ζπλάξηεζε κε ηα παξαπάλσ ν ρψξνο θπηεχεηαη κε πνψδε ζηα θππαξίζζηα, 

φια ζε κπιέ-κσβ ρξσκαηηζκνχο. Ολνκάζακε ηνλ ππεξπςσκέλν ρψξν ΑΒΑΤΟΝ, 

έλαλ ρψξν ζησπήο, φπνπ νη λεθξνί ςηζπξίδνπλ: “αν θηαίει κανείς να μεν ηο πεις, ηα 

λόγια είναι ηες νηροπής κι ό,ηι ραγίδει δεν πονά, ποηάμι ο κόζμος και περνά”.  
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Νέεο ρξήζεηο θαη πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε. Σν ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ απφ 

ηνλ Γήκν, είλαη ηέηνην ζα επηθέξεη πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ζε ζρέζε κε ηελ 

δεδνκέλε ζήκεξα εηθφλα. Με ηελ πξφηαζή καο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ηθαλνπνηεζεί 

απηφ ην δεηνχκελν κέζσ: Α. ηνπνζέηεζεο ήπησλ ρξήζεσλ, ζε επαθή κε ηα Ο.Σ. ζηα 

βφξεηα ηεο πεξηνρήο, Β. εμπγίαλζε ησλ δέληξσλ θαη εκπινπηηζκφο κε λέα θαη δνκέο 

ζθίαζεο, κε ειαρηζηνπνίεζε δηακνξθψζεσλ ζθιεξψλ δαπέδσλ, Γ. πεδνδξνκήζεηο 

ζηελ πεξηθέξεηα, εθαπηφκελεο  ηεο πεξηνρήο, Γ. ειάρηζηεο αιιαγέο ζηελ δεδνκέλε 

κνξθνινγία εδάθνπο θαη αλαζηξεςηκφηεηα ησλ επεκβάζεσλ.  

ΝΔΔ ΥΡΖΔΗ. Ζ γεληθή εηθφλα πνπ επηζπκνχκε λα απνδνζεί ζα είλαη εθείλε 

ηνπ αζηηθνχ πάξθνπ. ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ν ρψξνο θπηεχεηαη, ζχκθσλα κε ηα 

πξνηεηλφκελα ζηα ζρέδηα, ελψ νη θχξηεο πξνζβάζεηο ηνπνζεηνχληαη επί ζεκεηαθψλ 

ζεκειηψζεσλ ή επί ηνπ εδάθνπο σο ελαιιαγή δνκηθνχ πιηθνχ κε ρψκα.  

Ζ ζεκαληηθφηεξε δνκή ζηελ πξφηαζε είλαη ε είζν-

δνο κέζσ ηνπ δηαδξφκνπ, ν νπνίνο επηθαηξνπνηεί 

ηηο δεδνκέλεο ραξάμεηο, θπξηαξρεί σο πεξίπαηνο, 

γίλεηαη είζνδνο  ζε επηκέξνπο πεξηνρέο θαη θηήξηα. 

Μεηαμχ ηεο εθθιεζίαο θαη ηεο νδνχ Βνπξλφβα δηα-

κνξθψλεηαη κηα ηξηγσληθή πιαηεία θαη ρψξνο 

ζεαηξηθφο κε αλαβαζκνχο. Γηάδξνκνη – ζηνέο 

νδεγνχλ ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηέινο 

θεληξηθφ ξφιν εδψ έρεη έλα θπιηλδξηθφ θηήξην, σο θέληξν ζπιινγηθψλ εθδειψζεσλ.  
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Απηή ε κνξθή επηιέρηεθε σο ε ηθαλφηεξε λα πνπ ζπιιέγεη λνεκαηνδνηήζεηο 

πνιιαπιέο, θηβσηφο ελφηεηαο θαη ειεπζεξίαο, ελψ σο ιεηηνπξγία απνδίδεηαη ζε 

εθδειψζεηο ζπιινγηθέο. ηελ βάζε – θξήλε κπνξεί λα πεξηιάβεη κεραλνζηάζην, ζην 

ηζφγεην απφ ηελ νδφ Βνπξλφβα ηελ ζθάια αλφδνπ θαη κπάξ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

γεηηνληθφ αζιεηηθφ θέληξν. Ο Α’ φξνθνο είλαη ην εζηηαηφξην θαη ν Β’ φξνθνο κπαξ-

ηαξάηζα κε άπιεηε ζέα ζηνλ αξσληθφ. ηελ πξνψζεζε πινπνίεζεο ηνπ θηεξίνπ, 

θαη ην ζχλνιν ησλ ζρεδηαζκψλ, δξνχκε βάζεη Τ.Α.52716/2001 θαη εγκ.56990/12/2001.  

      Απφ ην ζχλνιν ησλ πθηζηάκελσλ θηεξίσλ ζεσξνχκε φηη κφλν ην κεραλνζηάζην 

ηνπ φξρνπ νρεκάησλ έρεη ηέηνην κέγεζνο θαη ζέζε πνπ κπνξεί λα παξακείλεη θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη σο ρψξνο απνδπηεξίσλ θαη δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο γηα ηα παηδηά 

ησλ αζινχκελσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην κηθξφ θέληξν γεπέδσλ κπάζθεη θαη ηέληο, 

(θαηεδαθίδεηαη ην ρακειφ ηνπ ηκήκα πνπ ξπκνηνκείηαη, επί ηεο νδνχ Πνηακνχ θαη 

παξαιακβάλεη κεηαιιηθή ζηέγε κε ελζσκαησκέλνπο ειηαθνχο ζεξκνζίθσλεο).  Γηα ηα 

θηήξηα νζηενθπιάθηνπ, σο ζέζε, σο πξψελ ρξήζε θαη σο θπζηθή ππφζηαζε δελ 

ελδείθλπηαη, νχηε είλαη νηθνλνκηθά απνδεθηή ε δηαηήξεζή ηνπο. Απφ ηα ηξία κλεκεία 

ζηα βφξεηα ηεο απιήο ηνπ ζρνιείνπ, επί ηνπ θεληξηθνχ δηάδξνκνπ ηνπ λεθξνηαθείνπ 

παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο ηα ηαθηθά, ελψ ε γιππηηθή ζχλζεζε ησλ Θπκάησλ 

Μηθξαζίαο κπνξεί λα κεηαθεξζεί αιινχ, εθφζνλ ην ζχλνιν ηεο επέκβαζήο καο 

δηαρεηξίδεηαη ην ζέκα ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο θαη ηεο πξνζθπγηάο ζην ζχλνιν 

ησλ ρσξηθψλ απνδφζεσλ. 

Οη λέεο ρξήζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα θηήξηα θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο ζηηο πθηζηάκελεο δηαηππψλνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

Τθηζηάκελα θηήξηα -  ΔΗΓΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ Nέα ρξήζε    ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟ ΔΡΓΟ 

ΥΟΛΔΗΟ                                   142 m2         παξακέλεη Γηακφξθσζε φςεο 

ΔΚΚΛΖΗΑ                                 158 m2         παξακέλεη Αλάπιαζε 

ΜΖΥΑΝΟΣΑΗΟ                       290 m2     Απνδπηήξηα  
παηδηθφ εξγαζηήξη 

Αιιαγή ρξήζεο –
αλάπιαζε 

ΟΣΔΟΦΤΛΑΚΗΑ                       207 m2           - Καηεδάθηζε 

ΥΧΝΔΤΣΖΡΗΑ                            142 m2        κλεκεηαθφηεηα Νέεο δηακνξθψζεηο 

ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ                          507 m2 παξακέλεη Αλαθαίληζε 
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ΝΔΑ κηήπια  - ΝΔΔ ΥΧΡΗΚΔ ΓΟΜΔ Υπήζειρ  

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΠΡΟΒΑΖ     3.600 m2 Κχξηεο δηαδξνκέο Νέα δηακφξθσζε 

ΠΔΡΓΚΟΛΔ - ΣΟΔ               560 m2 Γεπηεξεχνπζεο 
πξνζβάζεηο 

Μεηαιιηθή θαηαζθεπή 

ΥΧΝΔΤΣΖΡΗΑ                             680 m2 Μλεκνηερληθή Μεηαιιηθή θαηαζθεπή 

ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 1.272 m2 Αζιεηηζκφο Γήπεδα 

ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΟ ΚΣΖΡΗΟ                545 m2 πιινγηθφηεηεο 
Φπραγσγία 

Νέν θηήξην 

ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΑΡΓΔΤΖ            520 m2    Άξδεπζε 1.000m3  Γνκή κπεηφλ 

       

 Ζ δεηνχκελε αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ζπλφινπ φπσο αλαδεηείηαη, ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ζπλδέζεηο δεδνκέλσλ ηζηνξηθψλ ζηηγκψλ-ξσγκψλ θαη κε εθείλεο ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ, 

φπσο πξνζιακβάλεηαη κέζα απφ ην ρηηζκέλν. Ο ηειεπηαίνο αιιά φρη έζραηνο ηξφπνο 

αλαβάζκηζεο είλαη ε απφδνζε λνήκαηνο θαη καδί επράξηζηεο ελαηέληζεο κέζσ ησλ 

θπηεχζεσλ.  

ΚΖΠΟΣΔΥΝΗΑ. ηεξηδφκαζηε ζηνλ δεδνκέλν θάλαβν κε ηηο δηαδξνκέο θαη ηα 

θππαξίζζηα θαη ζηνλ πινχην ησλ δχν πεπθψλσλ. πκπιεξψλνπκε ηελ γξακκηθφηεηα 

εθεί φπνπ έρεη ιείςεη αιινχ κε άιια θππαξίζζηα (νξηδνληηφθιαδα ή ζειπθά), αιινχ κε 

ζρίλνπο ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο ηνπ βαζέσο πξάζηλνπ ησλ δχν. Αθαηξνχληαη νη ζάκλνη 

(πηθξνδάθλεο ζην κεγάιν ηνπο κέξνο) θαη επηιέγνπκε λα κεηαθεξζνχκε θαηεπζείαλ 

ζε ρακειέο θπηεχζεηο ψζηε θάησ απφ ηνπο θνξκνχο ησλ θσλνθφξσλ λα εκθαλίδεηαη 

έλα ραιί ρξσκάησλ ρσξίο ελδηάκεζα εκπφδηα, κε κφλα θίιηξα άιιεο ζεηξέο δέληξσλ.   

Σελ γξακκηθφηεηα απηή ηνλίδνπκε κε ηελ θχηεπζε κηαο ζεηξάο ακπγδαιηέο δπηηθά 

ηνπ θχξηνπ δηαδξφκνπ θαη άιισλ δχν ζεηξψλ αλαηνιηθφηεξα, ηέινο κε ζεηξέο απφ 

θφθθηλε δηαθνζκεηηθή δακαζθεληά, σο θπξίαξρε πξψηε εληχπσζε, απφ ηελ νδφ 

Πνηακνχ πξνο ηελ Αηηάιεηαο. 

ηηο πςειφηεξεο ζηάζκεο, θαηά κήθνο ηεο νδνχ Πεξηθιένπο ζην πιάηνο ηεο 

εγθαηάζηαζεο πνπ νλνκάζακε ΑΒΑΣΟΝ, θπηεχνληαη άθαλζνη, κε ην ειαθξχ κσβ ησλ 

αλζψλ ηνπο σο θπξίαξρν πνψδεο ζηελ ειιεληθή παξάδνζε ησλ θνηκεηεξίσλ. ηε 

ζπλέρεηα πεξλάκε ζηηο κπιέ ίξηδεο θαη ζηελ αθφκε ρακειή vinca, κε ηελ κπιέ-κσβ 

αλζνθνξία ζρεδφλ φιν ηνλ ρξφλν. 
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Αλάκεζα ζηα πθηζηάκελα θππαξίζζηα θαη ζε φιν ην πιάηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

εθθιεζία θπηεχνληαη βνηαληθέο πνψδεηο ηξηαληαθπιιηέο ζηα ρξψκαηα ηνπ ξνδ – 

θφθθηλνπ θαη ζηγά ζηγά εκθαλίδνληαη ζηνπο αλνηρηφηεξνπο ρψξνπο θαη ζηα μέθσηα 

ησλ πεπθψλσλ παπαξνχλεο, ζε αλάκλεζε ηνπ θφθθηλνπ πνπ έδσζε θαη ην φλνκα 

ζηελ Κνθθηληά. ε ζπλδπαζκφ κε ηηο θφθθηλεο δακαζθεληέο, ε εληχπσζε  γηα ηνλ 

πεξαζηηθφ ηεο νδνχ Πνηακνχ, ζην φξην κε ηνλ Κνξπδαιιφ, ζα είλαη ην θφθθηλν. 

 ήκεξα ζηνλ ρψξν κεηξήζεθαλ 397 δέληξα  (310 Πεχθα – 87 θππαξίζζηα).      

Νέα δέληξα : 288 θππαξίζζηα – 76 ζρίλνη – 112 ακπγδαιηέο – 92 δακαζθεληέο. 

πλνιηθά πξνζηίζεληαη 568 δέληξα επηπιένλ θαη νη ρακειέο θπηεχζεηο.  (πηλ.3)  

 

 

 

 

“ηα θαιληεξίκηα ζπδεηνχλ σο ην πξσί νη γεηηφλνη,  

κα ζθνηεηληάδεη ν θαηξφο θαη ζηηο θαξδηέο λπρηψλεη . . . “      

(Μάλνο Διεπζεξίνπ,O Άγιος Φεβροσάριος, 1972) 
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ΦΑΔΗ ΔΞΔΛΗΞΖ – ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 

πξνθχπηεη φηη ε εθαξκνγή κπνξεί λα εθηειεζηεί ζε ζηάδηα, θαη θάζε ζηάδην ζα κπνξεί 

λα παξαδίδεηαη ελ κέξεη έξγν ιεηηνπξγηθφ, πξνθεηκέλνπ λα νηθεηνπνηείηαη απφ ηνπο 

θαηνίθνπο ε λέα θαηάζηαζε. Δξγαιείν ρξεκαηνδφηεζεο JESSICA, JEREMIE, HELENA. 

Α’ θάζε έξγνπ – κειέηεο νξηζηηθή θαη εθαξκνγήο, κε ζχγρξνλεο δξάζεηο  

δηεπζέηεζεο ιεηηνπξγηθψλ πεξηνρψλ  –  πξνψζεζε πεδνδξνκήζεσλ  12 μήνερ. 

Β’ θάζε έξγνπ – Δμπγίαλζε ρσκάησλ κε πξνζζήθε θπηεπηηθνχ - Γηακφξθσζε 

επηπέδσλ θπηεχζεσλ κειέηεο – θχηεπζε ησλ δέληξσλ - λέα παηδηθή ραξά  3 μήνερ. 

Γ’ θάζε έξγνπ – Καηαζθεπή ησλ δηαδξφκσλ πξφζβαζεο δεμακελήο λεξνχ – 

κεηαιιηθψλ ζηνψλ  - πξάζηλνπ ζεκείνπ – πάξθηγθ    12 μήνερ. 

Γ’ θάζε έξγνπ – ζηαδηαθή θαηαζθεπή ησλ θηεξηαθψλ έξγσλ : θπιηλδξηθφ θηήξην – 

επαλάρξεζε κεραλνπξγείνπ - ΑΒΑΣΟΝ  – γεηηνληθέο πεδνδξνκήζεηο 22 μήνερ. 

 

Τθηζηάκελνη Υψξνη – Νέα έξγα ΣΗΜΖ  ΜΟΝΑΓΟ   ΚΟΣΟ  

ΥΟΛΔΗΟ  - κεηαιιηθή ζηνά         142 m2                300 €/m2 42.600 € 

ΔΚΚΛΖΗΑ                                   158 m2         - - 

ΜΖΥΑΝΟΣΑΗΟ - απνδπηήξηα   290 m2            450 €/m2 130.500 € 

ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ                            507 m2        50 €/m2   25.350 € 

ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΗ ΣΔΜΑΥΗΟ   5.000 € 

ΓΗΑΓΡΟΜΔ – ΠΛΑΣΔΗΑ           3.600 m2        300 €/m2         1.080.000 € 

ΠΔΡΓΚΟΛΔ - ΣΟΔ                 420 m2        300 €/m2 126.000 € 

ΥΧΝΔΤΣΖΡΗΑ - ΠΑΑΡΔΛΑ        680 m2        150 €/m2            102.000 € 

ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ   1.272 m2        150 €/m2 190.800 € 

ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΟ ΚΣΖΡΗΟ                  545 m2     1.100 €/m2 599.500 € 

ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΑΡΓΔΤΖ              520 m2           350 €/m2 18.200 € 

ΦΤΣΔΤΔΗ - ΑΡΓΔΤΖ ΣΔΜΑΥΗΟ 35.000 € 

ΦΧΣΗΣΗΚΑ – ΑΣΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 25.000 € 

ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ  ΣΔΜΑΥΗΟ 45.000 € 

ΤΝΟΛΗΚΟ  ΚΟΣΟ  ΔΡΓΟΤ   2.424.950 € 


