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Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Π.Δ.Π. ΘΔΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 

Φνξέαο ιεηηνπξγίαο ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

Πξνϋπνινγηζκόο 689.520,00 € (Τπ.1: 630.000,00€   - Τπ.2: 59.520,00€) 

Τακείν ΔΤΠΑ 

Πεξηγξαθή-Σηόρνο-

Απνηειέζκαηα 

Η πξνηεηλόκελε πξάμε πεξηιακβάλεη δύν ππνέξγα:                                      

       Τν Υπ.1: «Μεηαηξνπή  ηεο νδνύ Γακβέηα θαη ηκήκαηνο ηεο νδνύ Δξκνύ ζε 

ήπηαο θπθινθνξίαο» πνπ πεξηιακβάλεη εξγαζίεο δηακόξθωζεο ζε νδό ήπηαο 

θπθινθνξίαο ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνύ Γακβέηα από Ιάζνλνο έωο 28ε Οθηωβξίνπ, 

θαη ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνύ Δξκνύ από Ογι έωο Φηιειιήλωλ, Οη παξεκβάζεηο  

αθνξνύλ ζηε κείωζε ηνπ πιάηνπο ηνπ νδνζηξώκαηνο ζε όιν ην κήθνο ηωλ νδώλ 

Γακβέηα θαη Δξκνύ, κε ζθνπό ηε κείωζε ηεο ηαρύηεηαο, θαη ηε δηαπιάηπλζε ηωλ 

πεδνδξνκίωλ έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ειεύζεξε δώλε όδεπζεο πεδώλ θαη 

ηνπνζέηεζε ζηνηρείωλ εμππεξέηεζεο όπωο ζήκαλζεο, θωηηζκνύ, αζηηθνύ 

εμνπιηζκνύ θαη θύηεπζεο.  Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη νδεγόο όδεπζεο ηπθιώλ θαη 

θεθιηκέλα επίπεδα (ξάκπεο) ζηηο απνιήμεηο ηωλ πεδνδξνκίωλ. Οη ππάξρνπζεο 

ζέζεηο  ζηάζκεπζεο όπνπ δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα δηαηεξεζνύλ ζα 

κεηαθεξζνύλ ζε θνληηλέο νδνύο. Φπηεύνληαη λέα δέλδξα θαηά κήθνο όιεο ηεο 

παξέκβαζεο ελώ ηα ππάξρνληα, όπνπ δελ είλαη εθηθηό λα δηαηεξεζνύλ, 

κεηαθπηεύνληαη ζηα λέα πεδνδξόκηα. Τν ππνέξγν απνζθνπεί ζηε ζύλδεζε ηωλ 

νδώλ Γακβέηα θαη Δξκνύ κε ην ππόινηπό δίθηπν ηωλ δξόκωλ ήπηαο θπθινθνξίαο 

πνπ έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί ζηελ πεξηνρή (Ογι θαη Μαπξνθνξδάηνπ) γηα ηε 

βειηίωζε ηεο θηλεηηθόηεηαο πεδώλ θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηωλ πξνβιεκάηωλ ηεο 

απμεκέλεο θπθινθνξίαο ηωλ απηνθηλήηωλ πνπ ζα επλνήζνπλ ζηε κείωζε ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο θαη ηνπ ζνξύβνπ                                                             . 

       Τν Υπ.2 "Πξνκήζεηα ππόγεηωλ θάδωλ απνξξηκκάηωλ γηα ηηο αλάγθεο 

κεηαηξνπήο ηκήκαηνο ηεο νδνύ Δξκνύ ζε ήπηαο θπθινθνξίαο" πεξηιακβάλεη ηελ 

πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε 4 ηεκαρίωλ, πιήξνπο ζπζηήκαηνο 

ππόγεηωλ θάδωλ απνζήθεπζεο απνξξηκκάηωλ. Η πξνηεηλόκελε πξνκήζεηα ζα 

ζπκβάιιεη ώζηε λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο πγηεηλήο απνζήθεπζεο ηωλ 

απνξξηκκάηωλ ζηα θνηλόρξεζηα απηά ζεκεία ηνπ Γήκνπ θαη ζηελ αηζζεηηθή θαη 

αξρηηεθηνληθή αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ. 

Σπλνιηθά ε πξνηεηλόκελε πξάμε ζα ζπκβάιιεη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο κέζω ηεο κείωζεο ηωλ εθπνκπώλ αεξίωλ ζεξκνθεπίνπ 

θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αέξα παξάιιεια κε ηελ 

αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. 

 


