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Οι σύγχρονες αντιλήψεις φιλικότητας προς το πε-

ριβάλλον συνάδουν και συγκλίνουν µε τις ευρωπα-

ϊκές κατευθύνσεις για δηµιουργία πόλεων ελκυστι-

κών για διαµονή, εργασία και αναψυχή. Η επιλογή 

για τη βιοκλιµατική ανάπλαση της συγκεκριµένης 

περιοχής του ιστορικού εµπορικού κέντρου της πό-

λης στοχεύει στα εξής:

• Να µεταµορφώσει ένα τµήµα του ιστορικού κέντρου

• Να τροποποιήσει τις µικροκλιµατικές συνθήκες 

της περιοχής κατά τη θερινή περίοδο

• Να προβάλει την ιστορία της πόλης

• Να τονώσει τον εµπορικό της χαρακτήρα

Το φαινόµενο της Θερµικής Νησίδας έχει ως

συνέπειες:

1. Στο αστικό περιβάλλον: την παγίδευση και διανο-

µή της ατµοσφαιρικής ρύπανσης

2. Στα κτήρια: την αύξηση των αναγκών δροσισµού

3. Στους ανθρώπους: τη δηµιουργία έντονης αίσθη-

σης θερµικής δυσφορίας και προβλήµατα υγείας

4. Στην οικονοµία: τις συνέπειες της υποβάθµισης 

και απαξίωσης µιας περιοχής, την υπερκατανάλω-

ση ενέργειας

5. Στην κοινωνία: την επιδείνωση των συνθηκών δι-

αβίωσης.

Αντιµετώπιση / Βιοκλιµατικός σχεδιασµός:

- Σχεδιασµός κτηρίων και υπαιθρίων χώρων µε 

βάση το τοπικό κλίµα και παράλληλη εφαρµογή των 

αρχών της αειφορικής ενέργειας.

Βιοκλιµατική 
Αναβάθµιση
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Οι κυριότερες ωφέλειες που προκύπτουν από το 

έργο είναι οι ακόλουθες:

1. Από την εφαρµογή των Βιοκλιµατικών επεµβάσε-

ων στην περιοχή αναµένεται η µείωση κατά 30C

2. Αναβάθµιση του υποβαθµισµένου παλιού εµπο-

ρικού κέντρου

3. ∆ιευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχη-

µάτων

4. ∆ηµιουργία ποιοτικού και αναβαθµισµένου χώρου,

που θα κατοχυρώνει το αίσθηµα της ασφάλειας και 

θα προσελκύσει νέους χρήστες

5. ∆ηµιουργία δύο πλατειών, ουσιαστικών δηµόσι-

ων χώρων, σηµεία έλξης για τους δηµότες

6. ∆ιεύρυνση των πεζοδροµίων

7. ∆υνατότητα πρόσβασης και χρήσης της περιο-

χής ανάπλασης από άτοµα ΑµεΑ

8. ∆ιατήρηση και υποστήριξη των εµπορικών λει-

τουργιών της περιοχής, όπως λιανικό και χοντρικό 

εµπόριο

9. Καθαριότητα της περιοχής µέσω της εφαρµο-

γής του συστήµατος συλλογής απορριµµάτων 32 

υπόγειων κάδων

10. ∆ηµιουργία κινήτρων για αναβάθµιση όλου του 

υφιστάµενου κτιριακού δυναµικού.

Ωφέλειες

Οι προτάσεις της  µελέτης είναι:

• Αναβάθµιση των δύο πλατειών Χρηµατιστηρί-

ου και Εµπορίου

• Επίστρωση ψυχρών υλικών

• Εγκατάσταση βιοκλιµατικών συστηµάτων που 

προάγουν την εξάτµιση ύδατος - πίδακες νερού, 

νεροκουρτίνες, καταιονιστήρες

• Τρόποι δηµιουργίας εξαναγκασµένης κίνησης 

του αέρα µε χρήση ανεµιστήρων εξωτερικών 

χώρων - παραδοσιακή τεχνολογία δροσισµού των 

ιστορικών κτιρίων

• Νέες φυτεύσεις 

• Νέος ενιαίος αστικός φωτισµός µε συνδυασµό 

φωτιστικών επί ιστού και κρεµαστών φωτιστικών 

στους στενούς δρόµους

• Νέες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις

• ∆ηµιουργία δικτύου πεζοδροµήσεων, στο οποίο 

επιτρέπεται η κυκλοφορία οχηµάτων άµεσης 

ανάγκης καθώς και των οχηµάτων φορτοεκφόρ-

τωσης

• ∆ιεύρυνση των πεζοδροµίων & ∆ηµιουργία δι-

κτύου κίνησης ΑµεΑ για την προσβασιµότητα

• Νέος αστικός εξοπλισµός, παγκάκια, ζαρτινιέ-

ρες, προστατευτικά δρόµου, stand ποδηλάτων, 

νέα φωτιστικά, πινακίδες ανάδειξης µνηµείων

• Εγκατάσταση συστήµατος υπόγειων κάδων 

απορριµµάτων

• ∆ηµιουργία πολιτιστικής διαδροµής ανάδειξης 

των ∆ιατηρητέων µνηµείων.

Έργα -
Παρεµβάσεις
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