


Φωτ. 1 Άποψη της περιοχής ανάπτυξης του Κέντρου Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού Αγία Σοφία από τη συμβολή των οδών Φωκών και Καππαδοκίας 

Φωτ. 2 Άποψη του γηπέδου του έργου από τα νοτιοδυτικά. Στα δεξιά διακρίνεται ο Ι.Ν. Αγίας Τριάδας, στο βάθος το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας και ο χώρος στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου 



Φωτ. 3 Άποψη του γηπέδου του έργου από τα δυτικά. Στα αριστερά διακρίνεται ο χώρος στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου, ενώ στα δεξιά οι πολυκατοικίες επί της οδού Καππαδοκίας 

Φωτ. 4 Άποψη της εισόδου του άλσους Νέας Φιλαδέλφειας στην περιοχή του έργου 



Φωτ. 5 Άποψη της εισόδου του άλσους Νέας Φιλαδέλφειας και της οδού Καππαδοκίας από την βορειοδυτκή γωνία του γηπέδου 

Φωτ. 6 Άποψη της οδού Αττάλειας στα βορειοδυτικά του γηπέδου. Στα αριστερά διακρίνονται κατοικίες, ενώ στα δεξιά το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας 



Φωτ. 7 Άποψη της περιοχής του έργου από τα βόρεια. Στα αριστερά διακρίνεται ο δημοτικός χώρος, ενώ στο βάθος ο χώρος του παλαιού γηπέδου Ν. Γκούμας, όπου θα κατασκευασθεί το Κέντρο 
Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού Αγία Σοφία 

Φωτ. 8 Άποψη των εγκαταστάσεων του δήμου εντός του άλσους Νέας Φιλαδέλφειας 



Φωτ. 9 Άποψη του γηπέδου του Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού Αγία Σοφία από τα βόρεια προς τα νότια 

Φωτ. 10 Άποψη του γηπέδου του έργου από τα βόρειοανατολικά προς τα νοτιοδυτικά 



Φωτ. 11 Άποψη του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας στα βόρεια του γηπέδου 

Φωτ. 12 Άποψη του χώρου του γηπέδου του έργου από τα βορειοανατολικά προς τα δυτικά 



Φωτ. 13 Άποψη του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας στην περιοχή κατασκευής του Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού Αγία Σοφία 

Φωτ. 14 Άποψη του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας στην περιοχή κατασκευής του Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού Αγία Σοφία 



Φωτ. 15 Άποψη του περιοχής του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας από την Πατριάρχου Κωνσταντίνου 

Φωτ. 16 Άποψη του ρέματος Γιαμπουρά που διέρχεται από την άμεση περιοχή μελέτης 



Φωτ. 17 Άποψη της περιοχής του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας από την Πατριάρχου Κωνσταντίνου 

Φωτ. 18 Άποψη του γηπέδου τρου έργου από τα νοτιοανατολικά 



Φωτ. 19 Άποψη της περιοχής ανάπτυξης του Κέντρου Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού Αγία Σοφία από τα νοτιοανατολικά 

Φωτ. 20 Άποψη της περιοχής ανάπτυξης του Κέντρου Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού Αγία Σοφία στη διασταύρωση των οδών Φωκών και Χρυσοστόμου Σμύρνης. Σε πρώτο πλάνο φαίνεται ο Ι.Ν. 
Αγίας Τριάδας 



Φωτ. 21 Άποψη του εργοστασίου Μπριτάννια από την οδό Λυκούργου. Η περιοχή κατασκευής του έργου δεν διακρίνεται λόγω της παραρεμάτιας βλάστησης 

Φωτ. 22 Άποψη του περιβάλλοντος χώρου και των κτιρίων του εργοστασίου Μπριτάννια. Σημειώνεται η θέση της καμινάδας 

Περιοχή κατασκευής του έργου 

Καμινάδα εργοστασίου Μπριτάννια 



Φωτ. 23 Άποψη του εργοστασίου Βαμβακουργία από τη συμβολή των οδών Λυκούργου και Χανίων 

Φωτ. 24 Άποψη του εργοστασίου Βαμβακουργία από τη διασταύρωση των οδών Χανίων και Μονεμβασιάς 



 
Φωτ. 25 Άποψη του εργοστασίου Βαμβακουργία από τα νότια. Σημειώνεται η θέση του εργοστασίου Μπριτάννια, όπως επίσης και η θέση κατασκευής του έργου. Λόγω της υψηλής βλάστησης δεν υπάρχει 

οπτική επαφή με τη θέση του γηπέδου 

 

 

Καμινάδα εργοστασίου Μπριτάννια 

Θέση κατασκευής έργου 


