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Πριν την ανάπλαση: 

 
 Υποβαθμισμένη περιοχή έκτασης  

     22 στρεμμάτων  

 Aνεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων, μπαζών, 
ογκωδών αντικειμένων  

 Αυθαίρετη κατασκήνωση μέσα και γύρω από 
αυτήν. 

 Καύση ξύλων, ελαστικών και καλωδίων. 

 Μη προσβάσιμη περιοχή. 
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Πριν την ανάπλαση 
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Πριν την ανάπλαση: Μη προσβάσιμη περιοχή 
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Καύση ξύλων, ελαστικών και καλωδίων. 
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Ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων, μπαζών, 
ογκωδών αντικειμένων. 
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Ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων, μπαζών, 
ογκωδών αντικειμένων 
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Ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων, μπαζών, 
ογκωδών αντικειμένων 
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Μεταβυζαντινό μονόκλιτο παρεκκλήσι Αγ. 
Γεωργίου πριν την ανάπλαση 
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Εργασίες: 

 Εκσκαφή 28.200 κ.μ. και μεταφορά στο ΧΥΤΑ Φυλής 
μπαζών και αδρανών υλικών 

 
 Εξυγίανση εδάφους 22 στρεμμάτων. 
 
 Προμήθεια και τοποθέτηση 10.000 κ.μ. νέου χώματος 

κατάλληλου για φύτευση 
 
 Φύτευση  2.420 υψηλών θάμνων  
 
 Φύτευση 3.000 θάμνων εδαφοκάλυψης 
 
 Κάλυψη 13.000τ.μ. με χλοοτάπητα 
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Εργασίες: 

 Τοποθέτηση 32 αυτόνομων καθιστικών  
 
 Τοποθέτηση ενιαίων καθιστικών (θεατράκι) συνολικού 

μήκους 77μ. 
 
 Δημιουργία χωμάτινων διαδρόμων περιπάτου, 

σταθεροποιημένων με θηραϊκή γη, επιφάνειας 2.200τ.μ. 
 

 Μεταλλική περίφραξη μήκους 460μ. τύπου Αscot 7. 
 
 Αυτόματο αντλιοστάσιο με δύο μεταλλικές δεξαμενές 

νερού 50 κυβικών, με πλήρωση από νερό γεωτρήσεων 
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, για άρδευση του 
πρασίνου και εξοικονόμηση του υδάτινου πόρου.  
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Εργασίες: 

 
 Φύτευση 345 μεγάλων δέντρων (κυπαρίσσια, 

κουκουναριές, χαρουπιές). 
 
 Τοποθέτηση 30 αυτόνομων φωτοβολταϊκών 

φωτιστικών led 

 
 Τοποθέτηση και κάλυψη 215τ.μ. με πέργκολες 

 
 Πλήρες σύστημα αυτοματοποιημένης άρδευσης 

μήκους 12.300μ. με 450 υπόγειους εκτοξευτήρες. 
 

 



Μετά την ανάπλαση: 
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ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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Διάδρομοι περιπάτου 
 



Αυτόνομα φωτοβολταϊκά φωτιστικά 
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Ποικιλία Βλάστησης 

17 



Καθιστικά και σκίαστρα 
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Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στο 
παρεκκλήσι Αγ. Γεωργίου  

19 



Ένας σύγχρονος πόλος πρασίνου και αναψυχής 
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Το θεατράκι εντός του Πάρκου ως χώρος 
εκδηλώσεων 
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Υπαίθρια Τέχνη 

 



 
Στόχοι που επιτεύχθηκαν: 
 
 Η προστασία του περιβάλλοντος.  

 Η αισθητική αναβάθμιση της περιοχής και η 
μεταμόρφωσή της σε ένα σύγχρονο πόλο πρασίνου 
και αναψυχής. 

 Η ανάδειξη του μεταβυζαντινού ναού (παρεκκλήσι) 
Αγίου Γεωργίου 17ου αι. 

 Η βελτίωση του μικροκλίματος μέσω των φυτεύσεων,  
επηρεάζοντας ευνοϊκά  την θερμοκρασία, την 
υγρασία, την ταχύτητα του ανέμου, την ηλιακή 
ακτινοβολία και τον ιονισμό του αέρα.  

 Η ψυχική και σωματική υγεία του πληθυσμού και η 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 
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Στόχοι που επιτεύχθηκαν: 

 
 Η περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών στο θεατράκι 

του Πάρκου, μέσω της πραγματοποίησης εκδηλώσεων 
περιβαλλοντικού περιεχομένου από σχολεία του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου καθώς και από γειτονικούς δήμους.  

 
 Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
 
 Η συγκράτηση, εξυγίανση και πρόληψη διάβρωσης των 

εδαφών  
 
 Η απορρόφηση των θορύβων της πόλης. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η δενδροφύτευση σε μια συνοικία 
μπορεί να μειώσει την ένταση θορύβου 4-6 φορές.  

 
 Η ενοποίηση του νέου χώρου πρασίνου με τους 

υφιστάμενους χώρους πρασίνου και άθλησης που 
βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο (Δημοτικό Αθλητικό 
Κέντρο και Κλειστό Γυμναστήριο, Πάρκο Ναυτικής 
Παράδοσης, Πάρκο Φλοίσβου). 
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Συντήρηση Πάρκου Αγίου Γεωργίου 

 Το έργο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την  
Περιφέρεια Αττικής και ολοκληρώθηκε το 2017.  

 
 Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου φροντίζει για την 

καθαριότητα και τη φύλαξη του χώρου, συντηρεί το 
πράσινο και διατηρεί τις υποδομές του Πάρκου,  
εξασφαλίζοντας την ποιότητα στον δημότη και στον 
επισκέπτη. 

 
 Καθαρός ελεύθερος χώρος πρασίνου, όπου ο 

πολίτης μπορεί να απολαύσει τον περίπατό του στη 
φύση, δίπλα στην θάλασσα και συγχρόνως να 
ευαισθητοποιηθούν μέσα από τις περιβαλλοντικές 
εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο Πάρκο του 
Αγίου Γεωργίου. 
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Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 

26 


