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Η πράξη αφορά στη βελτίωση και λειτουργική και αισθητική ολοκλήρωση του
Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Βόλου, μια αστικής υποδομής κοινωνικού χαρακτήρα, που βρίσκεται στην περιοχή παρέμβασης του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Βόλου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, με στόχο τη
βελτίωση της προσβασιμότητας των δυνητικά ωφελούμενων σε υπηρεσίες και
δράσεις πρόνοιας και απασχόλησης συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική ενσωμάτωση και την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.
Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί ένα κεντρικό σημείο εξυπηρέτησης «μιας
στάσης» για όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες της πόλης του Βόλου, δικτυώνει τις
υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα και παρέχει μία αρχική εκτίμηση των αναγκών των δυνητικά ωφελουμένων καθώς και παραπομπή τους στις αντίστοιχες
υπηρεσίες και δομές εξυπηρέτησης.
Αναλυτικότερα, η πράξη περιλαμβάνει εργασίες διαμόρφωσης των εξωτερικών
όψεων και του περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή
των οδών 2ας Νοεμβρίου – Βασσάνη – Μικρασιατών – Μακρινίτσης (πρώην
Υγειονομικό), εμβαδού 568 τ.μ., το οποίο έχει ήδη διαμορφωθεί κατάλληλα
και φιλοξενεί το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βόλου.
Οι παρεμβάσεις στις όψεις και στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου είναι σε
συμφωνία με τους ειδικούς στόχους του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Βόλου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη που αφορούν την αναβάθμιση
της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση και την ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς και στοχεύουν στην ομαλή και διακριτική εναρμόνισή του με το περιβάλλον του, ενώ ταυτόχρονα το διαφοροποιούν χρονικά και
ιστορικά από το διατηρητέο κτίριο Σπίρερ και το Σπιράκι που βρίσκονται σε
πίσω πλάνο. Σκοπός είναι η ανάδειξη των διατηρητέων κτιρίων και της παρουσίας μίας ομοιόμορφης πλατείας.
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ολοκλήρωση της πράξης είναι η
ολοκλήρωση του ευρύτερου έργου της δημιουργίας του Κέντρου Κοινότητας,
η αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου και η εξασφάλιση της προσβασιμότητα από όλους τους ανθρώπους τόσο στο κτίριο όσο και στον κοινόχρηστο
χώρο.

