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Ταμείο ΕΤΠΑ 

Περιγραφή-Στόχος-

Αποτελέσματα 
Η Πράξη: «Ανάπλαση πλατείας 'Γερμανικών' και δημιουργία παιδικής χαράς 

προσβάσιμη σε όλους» αφορά στην παρέμβαση στο Ο.Τ. 302, στην Ν. Ιωνία 

Δήμου Βόλου, που περιβάλλεται από τις οδούς Εγγλεζονησίου, Δορυλαίου, 

Καισαρείας και Ευφραιμίδου και περιλαμβάνει την ανάπλαση του 

κοινόχρηστου χώρου, του πάρκου, του γηπέδου καλαθοσφαίρισης και των 

περιμετρικών πεζοδρομίων, ώστε να καλύψει με ασφάλεια τις ανάγκες 

ψυχαγωγίας και δραστηριότητας όλων, παιδιών και ενηλίκων, χωρίς διακρίσεις.             

Ειδικότερα, προβλέπεται η διαμόρφωση του χώρου της πλατείας σε ένα 

σύγχρονο αστικό πάρκο, που θα καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων της 

περιοχής, η διαμόρφωση των πεζοδρομίων περιμετρικά του ΟΤ, ώστε να 

εξασφαλιστεί η εύκολη και ασφαλής κίνηση από όλους, η δημιουργία νέας 

παιδικής χαράς κατάλληλης για όλα τα παιδιά και η ανακαίνιση του γηπέδου 

καλαθοσφαίρισης. Το έργο προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 

εξοπλισμού, που περιλαμβάνει αστικό εξοπλισμό, υπόγειους κάδους 

απορριμμάτων, εξοπλισμό παιδικής χαράς και ανοιχτού γηπέδου 

καλαθοσφαίρισης. Τα υπό προμήθεια είδη (όργανα παιδικής χαράς, δάπεδα 

πτώσης, εξοπλισμός αθλητικού γηπέδου, παγκάκια, καλαθάκια, υπόγειοι κάδοι 

κλπ) θα πληρούν τις προδιαγραφές των αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 

και των ελληνικών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ). 

Στόχος της πρότασης είναι η αξιοποίηση και αισθητική αναβάθμιση του 

κοινοχρήστου χώρου της πόλης ώστε να καλύψει με ασφάλεια τις ανάγκες 

ψυχαγωγίας και δραστηριότητας όλων, παιδιών και ενηλίκων. Το έργο θα 

συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προσβασιμότητας στην 

περιοχή παρέμβασης καθώς -και με τα πολλαπλά οφέλη του αστικού πρασίνου-, 

επιφέρει θετικές επιδράσεις στην αναβάθμιση του αστικού κέντρου, στη 

βελτίωση της προσπελασιμότητας του, στη βελτίωση της αισθητικής, στην 

αναβάθμιση της εικόνας και της ποιότητας του αστικού τοπίου, στην ψυχική και 

σωματική υγεία του πληθυσμού, στη βελτίωση του μικροκλίματος και στη 

μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 528.500,80 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

 


