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ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ

Α. Εισαγωγή
Το παρόν τεύχος Τεχνικής Έκθεσης σκοπό έχει την περιγραφή της πρότασης με
κωδικό μελέτης «10101010ΑΚ» για τον ανοιχτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που
διεξάγεται από τον Δήμο Πύλης με θέμα «Ανάπλαση της πλατείας Δημαρχείου στην
Πύλη». Το οικόπεδο αφορά έναν ελεύθερο δημόσιο χώρο, στα βορειοδυτικά όρια του
οικιστικού συνόλου. Πρόκειται για ένα σημείο αναφοράς για τον οικισμό καθώς
γειτνιάζει με δημόσιες υπηρεσίες. Ταυτόχρονα έχει βαρύνουσα σημασία για
ολόκληρο τον Δήμο, μιαςβρίσκεται πάνω στον άξονα της νέας Εθνικής οδού
Τρικάλων-Άρτας. Ο οικισμός λειτουργεί ως ένα κατώφλι πριν την είσοδο από τα
πεδινά Τρίκαλα προς την ορεινή Πίνδο και το αντίστροφο. Το οικόπεδο παρέμβασης
βρίσκεται στο ενδιάμεσο μεταξύ αστικού και φυσικού τοπίου, πράγμα που το κάνει
ιδιαίτερα ενδιαφέρον ως μεταβατικό τόπο. Στο νότιο-ανατολικό

κομμάτι του

συνορεύει με τον οικιστικό ιστό (διώροφα ή κτίρια ενός ορόφου), ενώ προς τα
βορειοδυτικά βρίσκεται η Εθνική οδόςκαι στη συνέχεια η κοίτη του ποταμού.
Β. Υφιστάμενη κατάσταση και αποξηλώσεις
Μέσα στον χώρο που δημιουργείται από τα όρια της παρέμβασης συναντά κανείς μία
κατασκευή αμφιθεάτρου από μάρμαρο, δάπεδο από κυβόλιθους και πέτρες Άρτας,
φωτιστικά παλιάς τεχνολογίας, παρτέρια,κάποια μικρά κτίσματα της ΔΕΗ, καθιστικά.
Προτείνεται η αποξήλωση όλων των παραπάνω καθώς και οποιονδήποτε άλλων
κατασκευών επί του οικοπέδου. Ταυτόχρονα αξονικά της πλατείας βρίσκεται
τοποθετημένο το Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης και της Μάχης της Πόρτας, για το
οποίο προτείνεται νέα θέση. Αποξηλώνεται η άσφαλτος της οδού Ηρώων 1940.
Σημαντικό στοιχείο της υφιστάμενης κατάστασης είναι η ύπαρξη πολλών ενδημικών
δέντρων όπως έλατα, μεγάλα πλατάνια και ο ανεμοφράχτης από πεύκα.
Διατηρούνται όλα εκτός κάποιων εξαιρέσεων στις οποίες προτείνεται μεταφύτευση σε
νέες θέσεις.
Γ. Κεντρική ιδέα
Τα δύο στοιχεία του τόπου που κατάφεραν να συγκροτήσουν την κεντρική ιδέα της
πρότασης είναι τα παρακάτω:
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Η πρώτη είναι η έννοια της μετάβασης από το αστικό στο φυσικό τοπίο. Καθώς
κανείς κινείται από το αστικό προς το φυσικό τοπίο, η μορφή των αντικειμένων
καθώς και στην υλικότητά τους αλλάζει. Προτείνεται το

αστικό περιβάλλον της

πλατείας να δανειστεί τα πιο ελεύθερα σχήματα που συναντά κανείς στην φύση και
να υπάρχει μία διαβάθμιση από το περισσότερο φυσικό τοπίο προς το λιγότερο,
καθώς κινείται προς την πόλη.
Η δεύτερη αφορά το ίδιο το σχήμα του ποταμού με όλες τις καμπύλες, τις
προσχώσεις και τα αναχώματα που δημιουργεί η κοίτη με το πέρασμά της. Οι
μορφές

που

δημιουργούνται

αποτέλεσαν

εφαλτήριο

σχεδιαστικά,

καθώς

καταφέρνουν να δημιουργούν μικρογραφίες χώρων κίνησης και στάσης.

Εικόνα 1

Δ. Πρόταση
Βασική ιδέα της αρχιτεκτονικής πρότασης είναι η αλλαγή της στάθμης του εδάφους
της υφιστάμενης πλατείας. Προτείνεται η νέα στάθμη κίνησης να ακολουθεί τις
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στάθμες του δρόμου Ηρώων 1940, οι οποίες έχουν μία ελαφριά κλίση καθώς κανείς
κινείται από το Ο.Τ. 62 προς το 63. Με τον τρόπο αυτό ο δημόσιος χώρος της
πλατείας γίνεται προσβάσιμος σε όλους από κάθε σημείο εισόδου προς αυτήν. Η
δημιουργία ενός συνεχούς δαπέδου στο επίπεδο του δρόμου μεγαλώνει το
αποτύπωμα της πλατείας και της εικόνας που έχει κανείς ενώ βρίσκεται σε αυτήν.
Προτείνεται να μονοδρομηθεί η Ηρώων 1940 ως ένα σημείο, ώστε να μειωθεί η
όχληση από διερχόμενα και σταθμευμένα οχήματα και να ενταθεί η αίσθηση του
προστατευμένου δημόσιου χώρου.(εικ.2)

Εικόνα 2. Νέα κυκλοφοριακή πρόταση

Η διαφορά της στάθμης (περίπου 1μ.) που υπάρχει με την Εθνική Οδό ΤρικάλωνΆρτας, παραλαμβάνεται από την συνεχή φυτεμένη ζώνη κατά μήκος της εθνικής
οδού. Κατά μήκος αυτής της πράσινης ζώνης διατηρούνται ο ανεμοφράχτης από
πεύκα και φυτεύονται επιπλέον δέντρα υψηλής φύτευσης.(εικ.3 και εικ.4)

Εικόνα 3. Υφιστάμενα, νέα δέντρα, δέντρα προς μεταφύτευση Εικόνα 4. Υλικά τελικών επιφανειών

Ο κεντρικός άξονας κίνησης πεζών ακολουθεί μία ελαφριά καμπύλη, η οποία κατά το
μήκος της συναντά τα σημεία στάσης. Η οργάνωση των σημείων στάσης μπορούν να
χωριστούν σε δύο υποομάδες. Στην ομάδα των Χώρων Πολιτισμού (Μνημείο Εθνικής
Αντίστασης, αμφιθέατρο, πίδακες νερού, στέγαστρο) και στην ομάδα των Χώρων
Αναψυχής (χώρος παιχνιδιού και χώρος αναψυχής).
Στην αρχή του άξονα οργανώνονται οι Χώροι Πολιτισμού. Το Μνημείο Εθνικής
Αντίστασης τοποθετείται σε θέση εμφανή από τον κεντρικό δρόμο του οικισμού και το
Δημαρχείο. Στη συνέχεια οργανώνεται ένα αμφιθέατρο με μεγάλης έκτασης πλατεία
4

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ

~630μ2 με δυνατότητα οργάνωσης πλήθος εκδηλώσεων. Ακολουθεί η περιοχή με
τους πίδακες νερού, που συντελούν στην δημιουργία μικροκλίματος δροσιάς τους
καλοκαιρινούς μήνες. To στέγαστρο που βρίσκεται σε σχετική εγγύτητα με τους
πίδακες νερού, είναι εξοπλισμένο με ανεμιστήρες οροφής, πράγμα που βελτιώνει την
αίσθηση δροσισμού.Πιθανή επιπλέον χρήση του στεγάστρου είναι η οργάνωση
εκθέσεων με θέματα που αφορούν τον οικισμό. Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις των
παραπάνω βρίσκονται υπόγεια της πλατείας (πρόσβαση με μία καταπακτή) σε
εγγύτητα με τα αναχώματα πρασίνου που βρίσκονται στην περιοχή, ώστε εκεί να
κρύβονται οι εξαερισμοί.
Μετά την καμπή του δρόμου οργανώνονται οι Χώροι Αναψυχής με περιοχή με
κούνιες και μεγάλων διαστάσεων καθιστικά πολλαπλών χρήσεων. Πιθανά η
δυνατότητα πικνίκ ή μαθημάτων yoga. Χαρακτηριστικό της περιοχής αυτής, είναι η
ύπαρξη αειθαλών μεγάλων δέντρων και η ενίσχυση της υψηλής βλάστησης.

Εικόνα 5. Συνολική κάτοψη πρότασης

Η φωταγώγηση της πλατείας θα γίνει εξολοκλήρου με λαμπτήρες τεχνολογίας
LED.Θα αφορά φωτεινές στήλες κατά μήκος της οδού Ηρώων 1940 ύψους 4μ. Κατά
μήκος της πορείας της πλατείας τοποθετούνται φωτεινές στήλες πολλαπλών πηγών
φωτός ύψους 7μ.Χωνευτά φωτιστικά στο δάπεδο τοποθετούνται κατά μήκος της
κίνησης των πεζών στην πλατεία, στους πίδακες νερού, και μπροστά από
συγκεκριμένα δέντρα.Το στέγαστρο φωτίζεται με απλίκες σε κάθε κολόνα. Ταινίες
LEDχωνεύονται κάτω από τα μεγάλα καθιστικά στην περιοχή αναψυχής, καθώς και
στους μεταλλικούς σκελετούς από τις κούνιες.Η θερμοκρασία φωτός είναι 4000K.
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Εικόνα 6. Η πλατεία φωταγωγημένη το βράδυ

Τέλος, στην αρχή της Ηρώων 1940, προτείνεται να γίνει χώρος στάθμευσης και
φόρτισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων με την προμήθεια αντίστοιχων φορτιστών.

Ε. Φυτεύσεις
Τα δέντρα που υπάρχουν στο οικόπεδο είναι αρκετά σε αριθμό και μερικά από αυτά
μεγάλα σε μέγεθος. Πρόκειται κυρίως για πλατάνια, τον ανεμοφράχτη από πεύκακαι
κάποια έλατα. Διατηρούνται όλα στις θέσεις που βρίσκονται (όπως έχουν
αποτυπωθεί στο τοπογραφικό) εκτός από τέσσερα που χρειάζεται να μεταφυτευτούν,
έπειτα από έκκριση για την μεταφύτευσή τους από γεωπόνο. Σε περιπτώσεις που
ενισχύεται η υφιστάμενη φύτευση χρησιμοποιούνται επιπλέον ενδημικά είδη όπως το
σφενδάμι, η φλαμουριά, ο κέδρος.Για τις περιοχές χαμηλής φύτευσης προτείνεται να
χρησιμοποιηθούν ποώδη φυτά, όλα ενδημικά όπως η κάππαρη, το θυμάρι, η
λεβάντα, η μέντα, ο δυόσμος, το δίκταμο και η ρίγανη. Η επιλογή ενδημικών ειδών
γίνεται ώστε να υπάρχουν μειωμένες απαιτήσεις επικουρικής ενέργειας (άρδευση,
λίπανση, φυτοπροστασία).
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ΣΤ. Υλικά
Το δάπεδο του κεντρικού χώρου της πλατείας στην περιοχή του Χώρου Πολιτισμού
είναι πλάκες και κυβόλιθοι γρανίτησε υπόλευκο χρώμα. Προκειμένου να αποφευχθεί
η μονοτονία προστίθενται κάποια κομμάτια σε γκρίζα απόχρωση.Η ανοιχτόχρωμη
απόχρωση αποτρέπει την ανάπτυξη μεγάλων θερμοκρασιών κοντά στο έδαφος, ενώ
ταυτόχρονα βελτιώνει τις συνθήκες ορατότητας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το χαλί
από

γρανίτη

διακόπτεται

από

σημεία

πρασίνου

και

τετράγωνους

μεταλλικούςδενδροδόχους κορμών δέντρων. Στην περιοχή των Χώρων Αναψυχής το
δάπεδο συνεχίζει ως προς το άξονα κίνησης να είναι το ίδιο με αυτό της κεντρικής
πλατείας, αλλά στα σημεία στάσης χρησιμοποιείται σταθεροποιημένο χωμάτινο
δάπεδο. Η παραπάνω επιλογή έγινε για λόγους τόσο αισθητικούς όσο και
βιοκλιματικούς. Όλα τα καθιστικά είναι κατασκευασμένα από γυαλισμένο μπετόν και
επενδύονται με ξύλινα πηχάκιαIROKOμε αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες και
βιδώνονται

πάνω

σε

γαλβανισμένες

κοιλοδοκούς.

Το

στέγαστρο

είναι

κατασκευασμένο από μέταλλο σε χρώμα RAL9010 λευκό (βαφή ηλεκτροστατική) με
πλήρωση πέργκολας περσίδες αλουμινίου επίσης στο ίδιο λευκό χρώμα. Οι κολόνες
του στεγάστρου είναι μεταλλικές στρογγυλές και η πάκτωσή τους δεν πρέπει να είναι
εμφανής από το επίπεδο κίνησης των πεζών. Τέλος οι κούνιες είναι ένας καμπύλος
μεταλλικός σκελετός σε λευκή απόχρωσηRAL9010 (βαφή ηλεκτροστατική) (εικ.7). Ο
νέος υποσταθμός της ΔΕΗ, απόμακρύνεται από το κέντρο της πλατείας που
βρίσκεται αυτήν τη στιγμή και μετατοπίζεται στα σύνορα του οικοπέδου με το
Δημαρχείο. Ντύνεται εξωτερικά με πηχάκιαIROKO.

Εικόνα 7. Μεταλλικό στέγαστρο
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Ζ. Στην παρούσα πρόταση δεν έχουν αναπτυχθεί οι παρακάτω μελέτες: στατική
μελέτη, φυτοτεχνική μελέτη, μελέτη φωτισμού (εφαρμογής) καθώς και η οριστική
αρχιτεκτονική μελέτη (εφαρμογής). Παρ’ όλα αυτά για όλες τις παραπάνω υπάρχουν
κατευθυντήριες γραμμές για περαιτέρω ανάπτυξή τους σε επόμενο στάδιο μελετών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:
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Πινακίδα 1
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Πινακίδα 2
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Πινακίδα 3
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