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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το αστικό πράσινο αποτελεί στοιχείο περιβαλλοντικής ισορροπίας, κοινωνικής λειτουργίας,
εργαλείο πολεοδοµικού σχεδιασµού και βιώσιµης ανάπτυξης. Η µελέτη, ανάλυση και αξιολόγηση
των χώρων πρασίνου, για την πόλη της ∆ράµας, διαµορφώνει προτάσεις για το λειτουργικό του
ρόλο και την δηµιουργία θετικών επιπτώσεων, τη βελτίωση της εργονοµίας της πόλης, την
αναβάθµιση της γειτονιάς, την ανάδειξη της αισθητικής του δηµόσιου χώρου, τον
επαναπροσδιορισµό της ταυτότητας του αστικού τοπίου, την βελτίωση των κλιµατολογικών
συνθηκών, την υποβοήθηση αερισµού και διασποράς αερίων ρύπων, την βελτίωση της ποιότητας
ζωής των πολιτών, και την ενίσχυση της ασφάλειας.

QUALITY UPGRADING AND INCREASE OF GREEN OPEN SPACES
IN THE CITY OF DRAMA
Alexandridou S.1,2 and Nikolaou K.1,3
School of Sciences & Technology, Hellenic Open University, 26335 Patra, Greece
2
Miaouli 3a, 66100 Drama, E-mail : iaalexan@hotmail.com
3
Organization for the Master Plan and Environmental Protection of Thessaloniki, 105 Vas. Olgas
St., 54643 Thessaloniki, Greece, E-mail: kinikola@hol.gr
1

ABSTRACT
The urban green is a component of environmental balance, social function, urban planning tool and
sustainable development. The study, analysis and evaluation of green areas for the city of Drama,
develop proposals for its functional role and creation of positive impacts, improving the ergonomics
of the city, upgrade the neighborhood, highlighting the aesthetic of public space, redefining the
identity of the urban landscape, improve the weather conditions, aiding ventilation and dispersion of
air pollutants, improve quality of life and enhance security.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα εργασία στοχεύει στο σχεδιασµό, την ανασύνταξη και επαναδιοργάνωση ενός
δικτύου δηµόσιων υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνου στο ιστό της πόλης. Οι συνδέσεις αυτές
θα αποτελούν το πλαίσιο λειτουργικής ενσωµάτωσης και σύνδεσης των διαφορετικών επιπέδων της
πόλης. Ταυτόχρονα θα επιδιωχθεί η δηµιουργία ενός νέου τοπίου όπου θα εξασφαλίζεται µια
συνέχεια του φυσικού ίχνους στον αστικό ιστό µέσα από συνειδητούς συσχετισµούς ανάµεσα σε
προϋπάρχοντα και επιθυµητά, µε ξεκάθαρες σχεδιαστικές προθέσεις στο χώρο.
2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Η εργασία διαµορφώθηκε σε τρία κεφάλαια:
Στο πρώτο έγινε αναφορά στη βιβλιογραφία όσον αφορά το ρόλο που διαδραµατίζει το
πράσινο ποσοτικά και ποιοτικά τόσο στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και την βιοκλιµατική
απόκριση ενός τόπου, όσο και στην διαχείριση του σαν εργαλείο αστικού σχεδιασµού
περιβαλλοντικής συνιστώσας. Παρουσιάζονται διαχειριστικά µοντέλα - παραδείγµατα πόλεων
του εξωτερικού.
Στο δεύτερο έγινε αναγνώριση της υφιστάµενης κατάστασης του πολεοδοµικού
συγκροτήµατος ∆ράµας, αξιολόγηση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων, εκτίµηση του
δυναµικού της περιοχής µέσα από πρωτογενή στοιχεία, ιστορικά, περιβαλλοντικά, χωροταξικά,
πολεοδοµικά, αρχιτεκτονικά δεδοµένα, το οποία δίνουν την κοινωνικο–οικολογική και αντιληπτική
πλευρά της πόλης, στοχεύοντας στη διάγνωση της φυσιογνωµίας και της εικόνας του αστικού
τοπίου καθώς και στον εντοπισµό και την επισήµανση των ιδιαιτεροτήτων και της
ικανοχωρητικότητας της περιοχής. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από ποικίλες πρωτογενείς και
δευτερογενείς πηγές, επί τόπου παρατηρήσεις, αποτυπώσεις στο χάρτη, επισκέψεις στο ∆ήµο, στο
ΤΕΙ αρχιτεκτονικής τοπίου, από έρευνες, µελέτες, ιστοσελίδες, συνέδρια.
Στο τρίτο κεφάλαιο έγινε καταγραφή και ανάλυση του υπάρχοντος πρασίνου, παρουσίαση
προτάσεων σε επίπεδο επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασµού, διατύπωση προδιαγραφών και
κατευθύνσεων, ιεράρχηση και προσδιορισµός των ενεργειών έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος
που είναι ο τελικός σχεδιασµός ενός ολοκληρωµένου συστήµατος ελεύθερων χώρων – χώρων
πρασίνου.
Η αξιολόγηση του πρασίνου στην πόλη έγινε µε καταγραφή των φυτικών ειδών, και των
στοιχείων αστικού σχεδιασµού µε έρευνα πεδίου στους σχεδιασµένους χώρους (πλατείες και
πάρκα), τα αποτελέσµατα καταγράφηκαν σε πίνακες και απεικονίσθηκαν σχεδιαστικά.
Οι χώροι πρασίνου καταµετρήθηκαν, µε auto cad 2009, (πηγή ∆ΕΥΑ∆), καθώς και µε
µετρήσεις από δορυφορικές φωτογραφίες. Η καταγραφή επικαιροποιήθηκε, µε επί τόπου
επισκέψεις στους χώρους, καταγραφή και έρευνα σε συναφείς υπηρεσίες (στρατού, εκπαίδευσης).
Οι µετρήσεις για κάθε χώρο, καταγράφηκαν σε αναλυτικούς πίνακες, οι οποίοι συνοψίστηκαν
στον Πίνακα 1, από τον οποίο υπολογίστηκε το ποσοστό πρασίνου σε m2 ανά κάτοικο για την
πόλη της ∆ράµας, 10,84 m2 πρασίνου / κάτοικο. Ο υπολογισµός έγινε σύµφωνα µε τους κατοίκους
του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της πόλης ∆ράµας 42501 κάτοικοι, (σύµφωνα µε την απογραφή
του 2001 ΦΕΚ 715/12.06.02 τεύχος Β ). Έγινε επιπλέον διαχωρισµός των χώρων πρασίνου στον
όπου καταγράφηκαν οι σχεδιασµένοι πράσινοι χώροι (µε ποσοστό πρασίνου µεγαλύτερο του 60%)
σύµφωνα µε αυτήν ο δείκτης m2 πρασίνου / κάτοικο διαµορφώνεται στο 2,802302.
Σύµφωνα µε τον Πίνακα 1. τα τετραγωνικά πρασίνου ανά κάτοικο ανταποκρίνεται
ποσοτικά στις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε, (10,84 m2 πρασίνου / κάτοικο >9,25 m2/ κάτοικο).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Βασικοί τύποι πράσινων χώρων για τη ∆ράµα
Συνολική έκταση
Εντός
Εκτός
σχεδίου
σχεδίου
στα όρια
του
οικισµού
δυναµικοί
χώροι για
αξιοποίησ
η
Πολεοδοµικοί
πράσινοι
χώροι

Πράσινος
χώρος αναψυχής
Συµπτωµατικοί
πράσινοι χώροι

Λειτουργικοί
πράσινοι
χώροι

Ιδιωτικός
πράσινος χώρος
Παραγωγικός
πράσινος χώρος
Χώροι ταφής
Χώροι ιδρυµάτων

Ηµι-φυσικά
οικοσυστήµατ
α

Εδάφη µε
µεγάλη υγρασία
∆άση

Πάρκα και κήποι Άτυπες περιοχές
αναψυχής Υπαίθριοι χώροι
αθλητισµού Παιχνιδότοποι
Πράσινος χώρος συνοικίας Λοιποί
τυχαίοι χώροι

Οικιακές αυλές και κήποι
Κατάλοιπα αγροτικών
καλλιεργειών Αστικοί αγροί
∆ιανοµές
Κοιµητήρια Αυλές εκκλησιών
Αυλές σχολείων, χώροι
ιδρυµάτων, στρατόπεδα
Ανοικτό, ρέον νερό Βάλτοι, έλη

143302
2566,38

4500

90657
83320,77
186704,52
439805,51
8030,5
50725,86

Λοιπά

Φυλλοβόλα δάση Κωνοφόρα δάση
Μεικτά δάση
Χερσότοποι, θαµνότοποι Λιβάδια

0

οικοσυστήµατα

∆ιαταραγµένα εδάφη

0

121729,2
0
0

Γραµµικοί πράσινοι χώροι

Όχθες ποταµών και καναλιών
Άξονες συγκοινωνίας Λοιποί
γραµµικοί χώροι (πλαγιές)

Σύνολα

32312,39

460736,56

702917,57

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
3.1 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός
Σε επίπεδο επιχειρησιακού σχεδιασµού οι προτάσεις διαµορφώθηκαν σε τρείς
κατευθυντήριες δράσεις
Θεσµικές: Περιβαλλοντικό παρατηρητήριο, Φορείς διαχείρισης, Κέντρο Αγροτικής
καινοτοµίας

Λειτουργικές –Πολεοδοµικές :δηµιουργία δικτύων (Οργανισµών κοινής ωφέλειας,
Μεταφορών, Εµπορείου)
Σχεδιαστικές : ∆ηµιουργία ενός δικτύου Θεµατικών πάρκων στον αστικό ιστό, και
εγκατάσταση Πράσινων διαδροµών στους οδικούς άξονες αξιολογώντας τους σύµφωνα µε την
έρευνα των Ali- Toudert Fazia, όπου η θερµική άνεση επηρεάζεται από διάφορους πιθανούς
συνδυασµούς της αναλογίας ύψους κτιρίων – πλάτους οδών, του προσανατολισµού των οδών και
της χρήσης βλάστησης
3.2 Ποιοτική και Ποσοτική αναβάθµιση του πρασίνου από την εφαρµογή των προτάσεων του
Επιχειρησιακού Σχεδιασµού.
Η έκταση η οποία θα αναβαθµιστεί ποιοτικά µέσω των θεµατικών πάρκων θα είναι
167.292 m2 (σχολικές αυλές 143632 m2, αυλές εκκλησιών 2386 m2, πλατείες µνηµείων 13178 m2
πάρκο µουσικής 4054 m2 , πλατεία Κύπρου 4041 m2). Η βελτίωση αφορά το 36% της
συνολικής έκτασης του πράσινου της υφιστάµενης κατάστασης. Η συνολική έκταση πρασίνου,
µετά την εφαρµογή του επιχειρησιακού σχεδιασµού, θα αυξηθεί κατά 45%.
Η αύξηση της έκτασης πρασίνου θα επιτευχθεί µε την εγκατάσταση των πράσινων
διαδροµών, έκτασης 381.108 m2. Το ποσοστό σε m2 πρασίνου/κάτοικο θα ανέλθει σε 19,80 m2
/κάτοικο, Πίνακας 2, και η εξοικονόµηση ενέργειας σε βάθος χρόνου (όταν µεγαλώσουν τα δένδρα)
θα είναι περίπου 683.000 kwh σύµφωνα µε τον McPherson, 2003 . Η προτεινόµενη δηµιουργία
πράσινων διαδροµών, απεικονίζεται στο σχήµα 1.

Σχήµα 1. Η πόλη της ∆ράµας σχεδιασµένη µε το πλέγµα των πράσινων διαδροµών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βασικοί τύποι πράσινων χώρων για τη ∆ράµα επιχειρησιακός σχεδιασµός
Συνολική έκταση
Εντός
Εκτός
σχεδίου
σχεδίου στα
όρια του
οικισµού
δυναµικοί
χώροι για
αξιοποίηση
Πολεοδοµικοί Πράσινος
Πάρκα και κήποι Άτυπες
πράσινοι χώροι χώρος
περιοχές αναψυχής
αναψυχής
Υπαίθριοι χώροι
αθλητισµού Παιχνιδότοποι
143302
Συµπτωµατικοί Πράσινος χώρος συνοικίας
2566,38
πράσινοι χώροι Λοιποί τυχαίοι χώροι
Ιδιωτικός
Οικιακές αυλές και κήποι
4500
πράσινος χώρος
Λειτουργικοί
Παραγωγικός
Κατάλοιπα αγροτικών
πράσινοι χώροι πράσινος χώρος καλλιεργειών Αστικοί αγροί
∆ιανοµές
90657
Χώροι ταφής
Κοιµητήρια Αυλές
83320,77
εκκλησιών
Χώροι
Αυλές σχολείων, χώροι
186704,52
ιδρυµάτων
ιδρυµάτων, στρατόπεδα
439805,51
Ηµι-φυσικά
Εδάφη µε
Ανοικτό, ρέον νερό Βάλτοι,
8030,5
οικοσυστήµατα µεγάλη υγρασία έλη
50725,86
∆άση
Φυλλοβόλα δάση
Κωνοφόρα δάση Μεικτά
121729,2
δάση
Λοιπά
Χερσότοποι, θαµνότοποι
0
Λιβάδια
0
οικοσυστήµατα ∆ιαταραγµένα εδάφη
0
0
Γραµµικοί πράσινοι χώροι
Όχθες ποταµών και
καναλιών Άξονες
συγκοινωνίας Λοιποί
γραµµικοί χώροι (πλαγιές)
413420,4
Σύνολα
702917,57
841844,57
Στρατηγικός Σχεδιασµός
ΠΡΟΤΑΣΗ 1η
Η ένταξη των ανενεργών χώρων του στρατού στον αστικό ιστό θα αποτελούσε µια
πολύ καλή επιλογή και θα πρόσφερε γη είτε για αστικό πράσινο είτε θα έδινε λύση σε
ζητήµατα οχλουσών χρήσεων που τώρα φιλοξενούνται µέσα στην πόλη.
ΠΡΟΤΑΣΗ 2η.

Η δηµιουργία του ρέµατος στον οδικό
άξονα ης 19ης Μαϊου, (Σχήµα 2), η ένταξή του
στο δίκτυο θεµατικών πάρκων σαν πάρκο
επαγγελµάτων που χάνονται στο χρόνο
(παπλωµατάδων, εµπορίου ζώων) σε συνέχεια της
εφαρµογής του επιχειρησιακού σχεδιασµού.
Η πρόταση βασίζεται στη ιδέα µιας
«ρωγµής» στην επιφάνεια της πόλης κατά µήκος
του οδικού άξονα της 19Ης Μαϊου. Σχήµα 1. Η
ρωγµή
βυθίζεται
αποκαλύπτοντας
την
ιστορικότητα της περιοχής και µετατρέπεται από
στοιχείο διαχωρισµού σε σηµείο συνένωσης.
Αρθρώνεται στο χώρο κατά µήκος του άξονα µε
διαφορετικούς τρόπους, σχηµατίζοντας µια
πορεία συνεχόµενη µέσα στον αστικό ιστό
εισχώρησης του δάσους, οργανώνοντας τον χώρο
µε
διακριτούς
τόπους
οι
οποίοι
θα
χαρακτηρίζονται από συµβολικά στοιχεία του
παρόντος χρόνου µε ένταση, ρυθµό, επικοινωνία,
πληροφορία, εκφράσεις της σύγχρονης αστικής
ζωής του πρόσφατου παρελθόντος µε αναφορές
στο στοχασµό, στη διαµαρτυρία και την παύση ,
στο ιστορικό παρελθόν ηρεµία , ονειροπόληση,
ανάπαυλα. Σχήµα 3. Κατά µήκος του άξονα η
«ρωγµή» θα ενισχύεται σηµειακά από γραµµική
φύτευση σαν έκφραση της τοπικής χλωρίδας και
από
τον
γραµµικό
φωτισµό
σύµβολο
δηµιουργικής ανταλλαγής.
Σχήµα 2 Η διάνοιξη του ρέµατος της 19Ης Μαΐου.

Σχήµα 3.Η δηµιουργία γεφυρών και σηµείων στάσης ξεκούρασης κατά µήκος του ποταµού.

3.3 Ποσοτική αύξηση του πρασίνου µε την εφαρµογή του Στρατηγικού Σχεδιασµού
Οι παραπάνω προτάσεις σε επίπεδο Στρατηγικού σχεδιασµού θα αυξήσουν τις
εκτάσεις πρασίνου στην πόλη κατά 715054,44 m2 και 333.947,13 m2 σε σχέση µε την
υφιστάµενη κατάσταση και τον επιχειρησιακό σχεδιασµό αντιστοίχως. Οι εκτάσεις του
πρασίνου µε την εφαρµογή του Στρατηγικού σχεδιασµού θα αυξηθούν κατά 39 % από τον
επιχειρησιακό σχεδιασµό και κατά 155% από την υφιστάµενη κατάσταση.
Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τη διαµόρφωση των εκτάσεων πρασίνου µετά την
εφαρµογή του στρατηγικού σχεδιασµού. Η αναλογία m2 πρασίνου / κάτοικο θα διαµορφωθεί
στο 27,66.
Οι χώροι πρασίνου
συνολικά από την εφαρµογή του επιχειρησιακού και
στρατηγικού σχεδιασµού απεικονίζονται στο Σχήµα 4.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Βασικοί τύποι πράσινων χώρων για τη ∆ράµα Στρατηγικός Σχεδιασµός
Συνολική έκταση
Εντός
Εκτός σχεδίου στα
σχεδίου
όρια του οικισµού
δυναµικοί χώροι
για αξιοποίηση
Πολεοδοµικοί Πράσινος
Πάρκα και κήποι Άτυπες
πράσινοι χώροι χώρος αναψυχής περιοχές αναψυχής
143302
Υπαίθριοι χώροι
αθλητισµού Παιχνιδότοποι
Συµπτωµατικοί Πράσινος χώρος συνοικίας
2566,38
πράσινοι χώροι
Λοιποί τυχαίοι χώροι
Ιδιωτικός
πράσινος χώρος
Λειτουργικοί
Παραγωγικός
πράσινοι χώροι πράσινος χώρος
Χώροι ταφής
Χώροι
ιδρυµάτων
Ηµι-φυσικά
Εδάφη µε
οικοσυστήµατα µεγάλη υγρασία
∆άση

Λοιπά
οικοσυστήµατα
Γραµµικοί πράσινοι χώροι

Σύνολα

Οικιακές αυλές και κήποι

4500

Κατάλοιπα αγροτικών
καλλιεργειών Αστικοί
αγροί ∆ιανοµές
Κοιµητήρια Αυλές
εκκλησιών
Αυλές σχολείων, χώροι
ιδρυµάτων, στρατόπεδα
Ανοικτό, ρέον νερό Βάλτοι,
έλη
Φυλλοβόλα δάση
Κωνοφόρα δάση Μεικτά
δάση
Χερσότοποι, θαµνότοποι
Λιβάδια
∆ιαταραγµένα εδάφη
Όχθες ποταµών και
καναλιών Άξονες
συγκοινωνίας Λοιποί
γραµµικοί χώροι
(πλαγιές)

90657
83320,77
378498,5

248011,5

8030,5

50725,86

121729,2
0

0

0

0

433844,4

1175791,75

389394,36

Σχήµα 4 Σχεδιαστική απεικόνιση (επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασµού) των
εκτάσεων πρασίνου της πόλης (θεµατικά πάρκα) συνδεδεµένα µεταξύ τους µε το δίκτυο των
πράσινων διαδροµών

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Θεµελιώδης προϋπόθεση για µια αξιοβίωτη ανάπτυξη της πόλης και της ποιότητας
ζωής αποτελούν οι δράσεις οι οποίες αναλύθηκαν µε την παρούσα εργασία και στηρίζονται
σε ένα σχέδιο ολοκληρωµένου σχεδιασµού και συνοψίζονται στα παρακάτω:

∆ηµιουργία υπηρεσιών σε επίπεδο δήµου. Προτεινόµενες δράσεις : οι
θεσµικές προτάσεις που διατυπώθηκαν σε επίπεδο επιχειρησιακού σχεδιασµού,
στελέχωσης, δηµιουργίας δίαυλων επικοινωνίας και διασύνδεσης της τοπικής
κοινωνίας µε τους φορείς σχεδιασµού.

Ενεργοποίηση των πολιτών έτσι ώστε ο σχεδιασµός να είναι
συµµετοχικός, και οι δηµιουργούµενοι χώροι φιλόξενοι και ανταποκρινόµενοι στις
ανάγκες των χρηστών.

Τεχνικές παρεµβάσεις όσον αφορά τα δίκτυα κοινής ωφελείας, τα
δίκτυα µεταφορών. Προτεινόµενες δράσεις: ανακατασκευή των δικτύων κοινής
ωφελείας και υπόγεια εγκατάστασή τους, πύκνωση των µέσων µαζικής µεταφοράς,
δηµιουργία ποδηλατοδρόµων, δηµιουργία χώρων στάθµευσης

∆ιαµόρφωση άνετων, λειτουργικών και προσβάσιµων στο κοινό
δηµόσιων χώρων. Βελτίωση των υπαρχόντων χώρων και λειτουργική τους ένταξή σε
ένα ολοκληρωµένο δίκτυο χώρων πρασίνου – λειτουργιών της πόλης. Προτεινόµενες
δράσεις: δηµιουργία δικτύου θεµατικών πάρκων, διαµόρφωση των σχολικών αυλών,
άνοιγµα των αύλειων χώρων των εκκλησιών.

Επιλογή σχεδιαστικών δράσεων συµφιλίωσης της πόλης (κτιστού –
άκτιστου) µε τη φύση. Προτεινόµενες δράσεις: διαµορφώσεις διαδροµών µέσα στο
ιστορικό κέντρο, πράσινες διαδροµές µέσα στην πόλη, διάνοιξη ρεµάτων.


∆ιάσωση από την υποβάθµιση και την εξαφάνιση,
των
διαµορφωµένων, µικρών σε έκταση χώρων, µέσα στην πόλη (διαµόρφωση της
Σολωµού, είσοδος στις κατακόµβες κ.α.).

Ένταξη των ελεύθερων χώρων σε λειτουργικές χρήσεις της πόλης.
Αυξάνοντας τις δραστηριότητες και τις χρήσεις οι χώροι γίνονται πολυλειτουργικοί,
πολυσυλλεκτικοί και ανταποκρίνονται στον κοινωνικό τους ρόλο.

∆ιατήρηση της γειτονιάς. Προτεινόµενες δράσεις: ενοποίηση των
κοινόχρηστων χώρων των πολυκατοικιών, δηµιουργία δρόµων ήπιας κυκλοφορίας
(woonerf)

Εγκατάσταση και συντήρηση του πράσινου, από εξειδικευµένο
προσωπικό. Προτεινόµενες δράσεις: καταγραφή των δένδρων, διατήρηση βιβλίου
διαχείρισης του αστικού πράσινου ( προδιαγραφών εγκατάστασης, εργασιών
συντήρησης, κλάδεµα , πότισµα, λίπανση)

Επιλογή εγκατάστασης πρασίνου, µε στόχο τον βιοκλιµατικό
σχεδιασµό. Προτεινόµενες δράσεις: ανάλογα µε το πλάτος δρόµου εγκατάσταση
υψηλών δένδρων σε συνδυασµό µε χαµηλότερες φυτεύσεις π.χ. θάµνων) έτσι ώστε
να προστατεύεται, να διαχωρίζεται και να οδηγείται η κίνηση των πεζών,
αποφεύγοντας τα καγκελόφραχτα πεζοδρόµια.

∆ηµιουργία
ποιοτικών
χώρων
εκπαίδευσης,
καλλιέργειας
περιβαλλοντικού ήθους και απόδοσης διαµορφωµένου χώρου πρασίνου σε ακτίνα
σχολικού συγκροτήµατος. Προτεινόµενη δράση : η διαµόρφωση των αύλειων χώρων
σχολικών συγκροτηµάτων.

Απόδοση των εγκαταλειµµένων εκτάσεων στρατού της πόλης, έτσι
ώστε να προστατευθούν από την καταπάτηση, την υποβάθµιση, και την προσέλκυση
παραβατικών συµπεριφορών. Προτεινόµενες δράσεις ( επίπεδο στρατηγικού
σχεδιασµού): το ΚΙΧΝΕ να γίνει κέντρο επανένταξης παραβατικών ατόµων, το παλιό
φρουραρχείο να γίνει
κέντρο κυκλοφοριακής εκπαίδευσης, ενώ η αποθήκη
πυροµαχικών µπορεί πολύ πετυχηµένα να φιλοξενήσει το ΚΤΕΛ.

Η κακή διαχείριση του υγρού στοιχείου στην πόλη πρέπει να
σταµατήσει. Το νερό να εγγράφεται δυναµικά στο χώρο, και να αποτελεί στοιχείο
χωρικής σύνδεσης της πόλης, ιστορικής µνήµης, και φυσικά εργαλείο βιοκλιµατικού
σχεδιασµού. Προτεινόµενη δράση σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασµού: η διάνοιξη
του παλαιού χειµάρρου της 19ης Μαΐου.
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