
Ευρωπαϊκή  Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τίτλος ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
Υποέργο 1: Διαμόρφωση πλατείας στο Ο.Τ. ΚΧ115 Αγριάς Βόλου 
Υποέργο 2: Διαμόρφωση πλατείας στην περιοχή Προσφυγικών Αγριάς

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

Φορέας λειτουργίας ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Προϋπολογισμός 585.000 € (Υπ1 335.000€ - Υπ2 250.000€)

Ταμείο ΕΤΠΑ

Περιγραφή-Στόχος-
Αποτελέσματα

Η Πράξη  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟ-
ΛΟΥ» αφορά σε περιβαλλοντική αναβάθμιση και διαμόρφωση 4.465.82
τ.μ.  κοινοχρήστων χώρων στη Δημοτική  Ενότητα Αγριάς,  οι  οποίοι  θα
εξυπηρετούν συνολικά τον πληθυσμό αλλά και τους επισκέπτες της περιο-
χής.  Οι  παρεμβάσεις  αφορούν:  α)  στη  διαμόρφωση πλατείας  στο  Ο.Τ.
ΚΧ115 (περιοχή  "'Ανεμος")  και  β)  στη διαμόρφωση πλατείας  στο ΟΤ.
ΚΧ21Α (περιοχή "Προσφυγικών"), προκειμένου να δημιουργηθούν θύλα-
κες 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. Οι
προτεινόμενες  παρεμβάσεις  βελτιώνουν το  αστικό περιβάλλον και  ανα-
βαθμίζουν τη λειτουργικότητα και ελκυστικότητα του, ενώ συμβάλλουν
και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκε-
πτών της περιοχής. 
Αναλυτικότερα, το πρώτο υποέργο αφορά στη διαμόρφωση πλατείας στο
Ο.Τ. ΚΧ115 στη συμβολή των οδών Τσατάλου- Ηρώων Πολυτεχνείου –
Σουτραλί, συνολικής  επιφάνειας 2400,60m2 
Το  δεύτερο  υποέργο  αφορά  στη  διαμόρφωση  πλατείας  στο  ΟΤ.  ΚΧ21Α
συνολικού εμβαδού 1.715,22m2. Ο χώρος αυτός είναι  προσβάσιμος μέσα από
πεζόδρομους  οι  οποίοι  καταλήγουν  στην  οδό  Ματσάγγου,  έχει  πρόσωπο  και
πρόσβαση  στην  οδό  Ρήγα  Φεραίου  και  πρόσωπο  στην  οδό  Δημοκρατίας.
Περιλαμβάνει  την  κατασκευή  κεντρικού  χώρου  πρασίνου  με  βραχόκηπο,
δημιουργία  παιδικής  χαράς,  σε  διακριτούς  χώρους  για  δύο  ηλιακές  ομάδες,
κατασκευή  χώρων  καθιστικών  κάτω  από  πέργκολες  και  ανάμεσα  στις  ζώνες
ελεύθερης  κίνησης  και  την  παιδική  χαρά  παρεμβάλλονται  ζώνες  πρασίνου,
γραμμικές ή διάτρητες. 
Στόχος  της  αρχιτεκτονικής  πρότασης είναι  να εξασφαλίσει  μία  “ανάσα“ στον

πυκνοδομημένο αστικό ιστό, να ενισχύσει το «πράσινο» και να δημιουργήσει
ένα  χώρο  ανάπαυσης,  επιτρέποντας  την  ελεύθερη  επιλογή  κινήσεων  και  την
ανάμειξη  των χρήσεων. 


