
 

VAKIS IOAKIM  ARCHITECTS 

ARCHITECTS      ENGINEERS     DESIGNERS     CONSULTANTS 

                        

 

 

ADDRESS: 1 PAFOU STREET                               TEL: 25345557/25345547      E-mail: vakisarchitects@cytanet.com.cy                                                 

P.O BOX 56017, 3304 LEMESOS, CYPRUS           FAX: 25343254                                                                                                                 

 
13 Μαρτίου 2013 

 
Αθλητικό πάρκο Φασούλας 

 
 

Το αθλητικό πάρκο της Φασούλας θα ανεγερθεί σε ένα ιδιαίτερα προνομιούχο τεμάχιο 
γης εμβαδού 2100τ.μ. το οποίο μέχρι σήμερα χρησιμοποιούταν ως γήπεδο 
ποδοσφαίρου.  
 
Στις αθλητικές εγκαταστάσεις του θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
 

 Γήπεδο footsal με συνθετικό γρασίδι  περιφραγμένο μεγέθους 44m x 22m 

 Πολυγήπεδο μπάσκετ, βόλεϊ, badminton, tennis μεγέθους 23m x 36m 

 Τοίχο αναρρίχησης 3m x 3.5m ύψος και αμμοδόχο 

 Πίστα skating και κερκίδες παρακολούθησης 

 Δίκτυο πεζοδρόμων 

 Υπαίθρια όργανα γυμναστικής 

 Περιφραγμένο παιχνιδότοπο & 

 Τερματισμό / έναρξη ποδηλατόδρομου των εξαιρετικά δημοφιλών  ποδηλατικών 
διαδρομών της ευρύτερης περιοχής 

 
Οι χρήστες των πιο πάνω αθλητικών εγκαταστάσεων και οι επισκέπτες στο χώρο θα 
εξυπηρετούνται από τους ακόλουθους χώρους: 
 

 Μικρή  καφετέρια με εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους εστίασης καθώς και 
διευκολύνσεις take away 

 Αποχωρητήρια κοινού με εσωτερική και εξωτερική πρόσβαση 

 Αποδυτήρια ανδρών και γυναικών με ενσωματωμένες διευκολύνσεις 
αποχωρητηρίων  και ντους 

 Γραφείο προπονητών  

 Δωμάτιο πρώτων βοηθειών &  

 Αποθήκη 
 
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε: 
 

 Στην ορθή λειτουργιά της εισόδου στις εγκαταστάσεις 

 Στη χωροθέτηση επαρκών χώρων στάθμευσης 

 Στη δημιουργία ποδηλατοστασίου 

 Στην τοποθέτηση καθισμάτων (παγκάκια) για ξεκούραση και παρακολούθηση 
των δραστηριοτήτων  

 Στο φωτισμό των χώρων & 

 Στην προσβασιμότητα από άτομα με κινητικά προβλήματα 
 
Όλα τα πιο πάνω εντάσσονται σε ένα προσεχτικά σχεδιασμένο φυσικό περιβάλλον 
το οποίο λαμβάνει υπόψη, τους προσανατολισμούς, τη θέα, τη γειτνίαση με άλλες 
χρήσεις κ.α.  
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Η προσπάθεια που έγινε από τους μελετητές ήταν να δημιουργηθεί ένα πραγματικό 
πάρκο, στο οποίο πρωταρχικό ρόλο θα έχει η ανάμειξη της πανέμορφης 
περιβάλλουσας φύσης με τους νέους χώρους πρασίνου. 
 
Στο πάρκο βέβαια, οι χωροθετημένες χρήσεις, θα εξυπηρετούν τους κατοίκους της 
κοινότητας και ιδιαίτερα τα νεαρά ζευγάρια, ενώ θα το καθιστούν οικονομικά 
αυτόνομο ώστε να είναι βιώσιμο σε βάθος χρόνου. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


