Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Τίτλος

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
Υποέργο 1: Διαμόρφωση πλατείας στη Νέα Αγχίαλο (περιοχή
Αλωνάκι)
Υποέργο 2: Ανάπλαση της κεντρικής περιοχής Νέας Αγχιάλου
Δήμου Βόλου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020
Φορέας λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Προϋπολογισμός

1.070.000,00 € (Υπ1: 420.000€ - Υπ2: 650.000€)

Ταμείο

ΕΤΠΑ

Περιγραφή-ΣτόχοςΑποτελέσματα

Η Πράξη αφορά σε περιβαλλοντική αναβάθμιση και διαμόρφωση 8.023,24
τ.μ., κοινοχρήστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Ν. Αγχιάλου, οι οποίοι θα
εξυπηρετούν συνολικά τον πληθυσμό αλλά και τους επισκέπτες της περιοχής.
Οι παρεμβάσεις αφορούν: α) στη διαμόρφωση πλατείας στο Ο.Τ. ΚΧ21Α
(περιοχή Αλωνάκι) και β) στην ανάπλαση των υφιστάμενων πεζοδρομίων κατά
μήκος της οδού Ελευθερίας (στα 900μ μήκους, από την οδό Αμυρά έως και την
οδό Βασιλειάδη και την έξοδο προς Βόλο), προκειμένου να δημιουργηθούν
αφενός θύλακες πρασίνου, χώροι αναψυχής, που θα είναι ασφαλείς σε παιδιά,
με τη χρήση οικολογικών στοιχείων, με στόχο την προστασία του φυσικού και
δομημένου περιβάλλοντος και την αξιοποίηση κοινοχρήστων χώρων και
αφετέρου να βελτιώσουν την προσβασιμότητα της κεντρικής περιοχής της Ν.
Αγχιάλου. Οι παρεμβάσεις βελτιώνουν το αστικό περιβάλλον και
αναβαθμίζουν τη λειτουργικότητα και ελκυστικότητα του, ενώ συμβάλλουν
και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών
της περιοχής
Αναλυτικότερα, οι παρεμβάσεις του 1ου Υποέργου αφορούν στην διαμόρφωση
πλατείας στο ΟΤ. ΚΧ21Α και χωροθετούνται σε κοινόχρηστο χώρο, εντός του
εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης της Νέας Αγχιάλου. Η παρέμβαση καταλαμβάνει
συνολική επιφάνεια 1.663,17μ2. Οι παραπάνω χώροι είναι κατάλληλοι από
πλευράς μεγέθους και θέσης όπως προβλέπεται και από το σχέδιο πόλης να
διαμορφωθούν σε χώρους πράσινου με μικρό χώρο συνάντησης των περιοίκων
και χώρο για παιδική χαρά.
Οι παρεμβάσεις που προτείνονται για το 2ο Υποέργο αφορούν στην ανάπλαση
των υφιστάμενων πεζοδρομίων κατά μήκος της οδού Ελευθερίας και
περιλαμβάνουν την ανακατασκευή των πλακοστρώσεων των υφιστάμενων
πεζοδρομίων, τη δημιουργία ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών πλάτους
τουλάχιστον 1,50μ., οδηγό όδευσης τυφλών, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες)
κίνησης πεζών στις απολήξεις των πεζοδρομίων, αναβάθμιση της
εγκατάστασης φωτισμού (τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων με LED) και
αύξηση του πρασίνου.
Στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η αναβάθμιση του αστικού
περιβάλλοντος και η βελτίωση της προσβασιμότητας της κεντρικής περιοχής
της Ν. Αγχιάλου.

