URBAN GREEN AS A KEY FOR SUSTAINABLE CITIES

∆ήµος Βόλου
Υφιστάµενη κατάσταση
Γεωγραφικά και πληθυσµιακά χαρακτηριστικά πόλης:
Η πόλη του Βόλου ανήκει στις έξι µεγαλύτερες πόλεις του ελληνικού χώρου (πέµπτη
στη σειρά) µε πληθυσµό που ξεπερνά τις 120.000 κατοίκους ως ευρύτερο
Πολεοδοµικό Συγκρότηµα, µε τον ∆ήµο Βόλου να έχει πληθυσµό σύµφωνα µε την
απογραφή του 2001 82.439 κατοίκων. Αποτελεί την πρωτεύουσα του Νοµού
Μαγνησίας και τοποθετείται γεωγραφικά στην περιοχή της κεντρικής Ελλάδας, και
ειδικότερα στο πεδινό τµήµα του νοµού. Χαρακτηρίζεται από έντονες αστικές
λειτουργίες, µια σηµαντική παρουσία της βιοµηχανίας και του τουρισµού αλλά και
από ένα αξιοσηµείωτο αριθµό νέων ανθρώπων, κυρίως λόγω της ύπαρξης της
πλειονότητας των τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Τα παραπάνω
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα διαµορφώνουν την ταυτότητα της πόλης, το κάθε ένα µε
το δικό του ξεχωριστό τρόπο, ενώ µε τον κατάλληλο σχεδιασµό και πολιτικές,
µπορούν να συµβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη και ευηµερία της πόλης.
Σε τοπικό επίπεδο, το Π.Σ. Βόλου βρίσκεται στο µυχό του Παγασητικού κόλπου, σε
µικρή απόσταση από τον κύριο οδικό άξονα της χώρας (ΠΑΘΕ) µε τον οποίο
συνδέεται σε δύο σηµεία, στις Μικροθήβες και στο Βελεστίνο και σε απόσταση 330
χλµ. από την πρωτεύουσα Αθήνα και 214 χλµ. από τη συµπρωτεύουσα
Θεσσαλονίκη. Η περιοχή που καταλαµβάνει ο οικιστικός ιστός περιβάλλεται
βορειοανατολικά από τον ορεινό όγκο του Πηλίου, νότια από το υγρό στοιχείο της
θάλασσας και δυτικά από τις πεδινές εκτάσεις της Θεσσαλίας. Είναι κτισµένη µε
µέτωπο κυρίως στον Παγασητικό κόλπο και εκτείνεται ως τις παρυφές του Πηλίου. Η
σχέση της πόλης µε το βουνό και τη θάλασσα έχει επιδράσει διαχρονικά δραστικά
στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή των κατοίκων και έχει διαµορφώσει
καθοριστικά την εξέλιξη του επιπέδου οικονοµικής ανάπτυξης του Βόλου
(Χαστάογλου 2002).
Όσον αφορά στην ηλικιακή κατανοµή του πληθυσµού του Π.Σ Βόλου και των ∆ήµων
στους οποίους συνίσταται, διαπιστώνεται ότι το ποσοστό του πληθυσµού που
βρίσκεται µεταξύ 0 και 24 είναι το 31% του πληθυσµού της πόλης, µεταξύ 25 και 54
το 43% και µεταξύ 55 και πάνω από 85 το 26%. ∆ηλαδή, τα νέα άτοµα που
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βρίσκονται περίπου στις δύο πρώτες δεκαετίες της ζωής τους υπολείπονται των
ατόµων που αποτελούν το παραγωγικότερο δυναµικό της περιοχής (25 έως 54) κατά
12%. ∆ιαφαίνεται, κατά συνέπεια, ένας κίνδυνος γήρανσης του πληθυσµού και
υστέρησης στο ανθρώπινο δυναµικό.

Πολεοδοµικά χαρακτηριστικά. Η εξέλιξη του σχεδίου πόλης:
Το 1882-83 εγκρίθηκε τµηµατικά το Πολεοδοµικό Σχέδιο Βόλου. Το σχέδιο διέπεται
από λιτή χρηστική αντίληψη. Συνιστά έναν απλό ορθογωνικό κάνναβο, µε
οµοιόµορφα οικοδοµικά τετράγωνα, που συµπεριλαµβάνει τους δύο οικιστικούς
πυρήνες. Η διάταξη των οδών ακολουθεί την µορφολογία του τότε υφιστάµενου
ιστού των ¨νέων µαγαζείων¨, αλλά καλύπτει επιφάνεια πολύ µεγαλύτερη της έως τότε
κατοικηµένης, µε επέκταση σε αδόµητες περιοχές δυτικά, βόρεια και ανατολικά της.
Ενοποιεί τις δύο ¨πόλεις¨ και οµογενοποιεί τον αστικό ιστό, εκλογικεύει τις χαράξεις
των δρόµων και διευκολύνει την κυκλοφορία και την οικοδόµηση. ∆ιατηρείται άθικτο
το κάστρο και η εντός αυτού παλιά ρυµοτοµία.
Σε γενικές γραµµές το σχέδιο απετέλεσε έναν οδηγό για τον µετασχηµατισµό της
¨διπλής πόλης¨ σε ενιαίο συγκρότηµα, χωρίς ιδιαίτερη µέριµνα για τον εξωραϊσµό του
αστικού χώρου. Η πρόβλεψη οικιστικού και δηµόσιου εξοπλισµού είναι στοιχειώδης.
∆εσµεύονται οικόπεδα για εκκλησίες, λίγες πλατείες και αγορές και ορίζεται η έκταση
του σιδηροδροµικού σταθµού στην αδόµητη ζώνη ανατολικά του κάστρου, σύµφωνα
µε τις ήδη ανειληµµένες µελέτες των µηχανικών του σιδηροδρόµου. Χαράσσεται νέα
γραµµή προκυµαίας καθ΄ όλο το µήκος της παραλίας µε µικρές διαπλατύνσεις των
προβλητών που ήδη υπήρχαν. Επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή συνάρθρωση
των δύο πυρήνων η πρώην “διαχωριστική ζώνη” ορίζεται ως κεντρική πλατεία της
πόλης (σηµερινή πλατεία Ρήγα Φεραίου) Οι συνοικίες Εφτά Πλατάνια-Οξυγόνο και
Μεταµόρφωση προσέλκυσαν την βιοµηχανική και επιχειρηµατική δραστηριότητα της
πόλης.
Το σχέδιο παρά τις προφανείς καινοτοµίες του σε σχέση µε το υφιστάµενο µέγεθος
και τη µορφή του οικισµού, ήταν τελείως ανεπαρκές ως πρόγραµµα εξοπλισµού της
πόλης µε κεντρικούς δηµόσιους χώρους και λειτουργίες, δηµοτικά και δηµόσια
ιδρύµατα και σύγχρονες οικιστικές εξυπηρετήσεις, ικανό να προωθήσει την
επερχόµενη ανάπτυξή της.
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Χαρακτηρίζεται από απουσία πρόβλεψης διακεκριµένων θέσεων για δηµόσια και
κοινωφελή κτίρια, καθώς και των πλατιών λεωφόρων, των επιβλητικών πλατειών και
γενικά των µεγάλων οργανωµένων δηµόσιων χώρων που απαιτεί η εξέλιξη της
αστικής ζωής.
Χρήσεις γης:
Η πόλη του Βόλου έχει αναπτυχθεί σαν µια µονοκεντρική πόλη. Αν και η κατανοµή
των χρήσεων παρουσιάζει µια ευρύτητα και ποικιλία στη σύνθεσή της, ωστόσο, η
πολυκεντρικότητα της πόλης (στόχος και της µελέτης του Γ.Π.Σ. του 1985 µε το
διαχωρισµό της σε 16 πολεοδοµικές ενότητες και τον καθορισµό ζωνών κινήτρων για
την δηµιουργία τοπικών πολεοδοµικών κέντρων) µάλλον δεν έχει επιτευχθεί και το
ιστορικό κέντρο συγκεντρώνει τις περισσότερες και σηµαντικότερες λειτουργίες. Οι
χρήσεις γης στο κέντρο παρουσιάζουν σχετική διάχυση, µε την κατοικία να
συνυπάρχει µε τις χρήσεις εµπορίου, υπηρεσιών αλλά και αναψυχής.
Μέχρι το 1840, το µοναδικό εποικιστικό κέντρο της περιοχής ήταν η µέχρι πρόσφατα
σχετικά εγκαταλειµµένη περιοχή των «Παλαιών», γνωστή ως «Κάστρο». Από το
1840 και µετά, ντόπιοι έµποροι που κατοικούσαν στα χωριά του ανεπτυγµένου
οικιστικά τότε Πηλίου, για εµπορικούς κυρίως λόγους, άρχισαν να δηµιουργούν το
νέο τµήµα της πόλης. Η ταχύτατη ανάπτυξη του τµήµατος αυτού οδήγησε σε µια
µορφή «διπλής πόλης», που αποτελείτο από το µεσαιωνικό, οθωµανικό «Κάστρο»
και από την νέα πόλη του Βόλου (Χαστάογλου, 2002). Από το 1880 και µετά, ο νέος
πυρήνας επικράτησε και το νέο κέντρο αναπτύσσεται γύρω από τον κεντρικό
προβλήτα στην παραλιακή ζώνη (νότια) και µέχρι το ύψος περίπου της τελευταίας
δηµόσιας υπηρεσίας (Νοµαρχιακό Μέγαρο, βόρεια).
Η χαρακτηριστική µορφή καννάβου (Ιπποδάµειο σύστηµα) που διατηρείται ακόµη και
σήµερα, οφείλεται στην αρχική λειτουργία της πόλης σαν µια εµπορική πόλη-λιµάνι.
Για τον λόγο αυτό, αναπτύχθηκαν σε οριζόντια διάταξη οι αποθήκες των τοπικών
εµπόρων, µε πρόσωπο σε µεγάλους οριζόντιους δρόµους, παράλληλα της
ακτογραµµής, ενώ οι κάθετοι δρόµοι που οδηγούσαν στη σκάλα του λιµανιού της
εποχής, ήταν στενοί και µε µοναδική χρήση την µεταφορά προϊόντων στην
αποβάθρα. Αργότερα, η διάταξη αυτή ενισχύθηκε από την πολιτική του νεοσύστατου
ελληνικού
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Ανασυγκρότησης (1828) υποστήριζε τις αρχές της υγιεινής και της λειτουργικότητας
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(Χαστάογλου, 2002). Ακόµη και σήµερα, οι οριζόντιοι δρόµοι, παράλληλα της
ακτογραµµής, παραµένουν ως οι πιο σηµαντικοί και µε τις περισσότερες λειτουργίες,
ενώ οι κάθετοι που οδηγούν στη παραλία της πόλης, παρόλο που οδηγούν στον πιο
σηµαντικό κοινόχρηστο χώρο, δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη ένταση λειτουργιών και
περιορίζονται σε δευτερεύουσες υποστηρικτικές χρήσεις του ιστορικού κέντρου.
Το ευρύτερο πολεοδοµικό συγκρότηµα Βόλου αναπτύχθηκε µε µια σειρά
επεκτάσεων της πόλης του Βόλου, µε την δηµιουργία του συνοικισµού της Νέας
Ιωνίας από πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής (1923), και από την
ανάπτυξη, διεύρυνση και ενσωµάτωση σ΄ αυτό γειτονικών οικισµών όπως η Αγριά, ο
Άνω Βόλος κλπ. ∆ιακριτές περιοχές µέσα σ΄ αυτό είναι το ιστορικό κέντρο
πολλαπλών χρήσεων, ο συνοικισµός (∆ήµος) της Ν. Ιωνίας µε κύρια χρήση την
κατοικία και µε περιορισµένες δηµόσιες και κοινωφελείς χρήσεις σ΄ ένα µη
ανεπτυγµένο πολεοδοµικό κέντρο, το ενδιάµεσο τµήµα µεταξύ Βόλου και Ν. Ιωνίας
που συγκεντρώνει κυρίως κατοικία και διάσπαρτες δηµόσιες χρήσεις, την παραλιακή
ζώνη µε κύριες χρήσεις αναψυχής και τουρισµού, το βόρειο τµήµα της πόλης του
Βόλου µε τις επεκτάσεις και την δηµιουργία περιοχών κατοικίας υψηλών κοινωνικών
στρωµάτων, τις περιφερειακές βιοµηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές προς τα δυτικά
(Νεάπολη, Παλαιά και Άγιοι Ανάργυροι), και τέλος τους γύρω οικισµούς των Νέων
Παγασών, Αγριάς, Πορταριάς κλπ. µε έµφαση στον τουρισµό και στην αναψυχή.
Εν κατακλείδι, το πολεοδοµικό συγκρότηµα Βόλου απαρτίζεται από διάφορα
δορυφορικά τοπικά κέντρα, συχνά πολλαπλών χρήσεων, αλλά κυρίως κατοικίας, µε
βασική εξάρτηση από το ιστορικό κέντρο της πόλης. Τα κέντρα αυτά δεν
παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη εξειδίκευση χρήσης που θα οδηγούσε ολόκληρο το
πολεοδοµικό συγκρότηµα σε πολυκεντρισµό. Η διάταξη αυτή οδηγεί σε έντονο
πρόβληµα της µετακινήσεων του πληθυσµού εντός του γενικότερου πολεοδοµικού
συγκροτήµατος.
Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι:
Η πόλη του Βόλου παρουσιάζει µια συµπαγή µορφή δόµησης, χωρίς ιδιαίτερα
υψηλή πυκνότητα αλλά µε ελάχιστους δηµόσιους χώρους στο κέντρο της. Από το
πρώτο πολεοδοµικό σχέδιο του 1882, και µετά στο ρυµοτοµικό σχέδιο του 1930, στο
σχέδιο επεκτάσεων του 1956 αλλά και στο Γ.Π.Σ. του 1985 µε την αναθεώρηση του
το 1992, η ποιότητα του αστικού χώρου και η δηµιουργία ελεύθερων κοινοχρήστων
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χώρων αποτελούσε βασικό στόχο του σχεδιασµού (Χαστάογλου, 2002). Βέβαια, η
ανυπαρξία οικονοµικών πόρων, σε συνδυασµό µε την µεγάλη ταχύτητα ανάπτυξης
της πόλης και το σύστηµα της αντιπαροχής, όπου η δηµιουργία τετελεσµένων
γεγονότων -όσον αφορούσε την παραγωγή δοµηµένου περιβάλλοντος- ήταν ο
κανόνας, απέκλειαν την δηµιουργία επαρκούς δικτύου κοινόχρηστων χώρων. Ακόµη,
οι
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1955,
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υποβαθµίζοντας την ανάγκη σχεδιασµού, εξασφάλισης και δηµιουργίας ελεύθερων
κοινόχρηστων χώρων. Πρόσφατα, και υπό την επίδραση των νέων τάσεων αστικού
σχεδιασµού και των σχετικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγιναν δύο
επεµβάσεις αστικής ανάπλασης, αυτή της πλατείας Ρήγα Φεραίου και αυτή της
παραλιακής ζώνης του Αναύρου. Στην πλατεία Ρήγα Φεραίου χωροθετήθηκαν
πολλά δηµόσια κτίρια, ενώ η περιοχή του Αναύρου αποτέλεσε ζώνη αναψυχής και
τουρισµού (ιδιαίτερα έπειτα από την κατασκευή του ξενοδοχείου Ξενία το 1961 και
τις µετέπειτα αναµορφώσεις του). (Χαστάογλου, 2002). Η έλλειψη κοινόχρηστων
χώρων στον εσωτερικό ιστό της πόλης, µερικά εξισορροπείται από την
παραθαλάσσια ζώνη, από τον κεντρικό προβλήτα µέχρι την περιοχή του Αναύρου µε
µήκος περίπου 17 χλµ. Επίσης σηµαντική προσφορά σε κοινόχρηστους χώρους
έγινε και µε τις αναπλάσεις παλιών βιοµηχανικών περιοχών και κτιρίων, µε
σηµαντικότερη

αυτή
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πλινθοκεραµοποιείου

Τσαλαπάτα,

έπειτα

από

χρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού προγράµµατος URBAN I (1994-1999). Συνολικά το
Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Βόλου προσαύξησε την επιφάνεια δηµοσίων χωρών του
κατά περίπου 40 στρέµµατα, από την επανάχρηση όλου του βιοµηχανικού
αποθέµατος τις τελευταίες δεκαετίες. (Χαστάογλου, 2002). Σε αυτή την αναβάθµιση
της ποιότητας του αστικού χώρου µε την ενίσχυση των κοινοχρήστων χώρων και του
ανανεωµένου κτιριακού υλικού, συνέβαλε σηµαντικά το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ως
ο πρώτος φορέας που εφάρµοσε την διαδικασία της επανάχρησης και µετατροπής
των παλιών εργοστασίων σε σύγχρονα κτίρια.
Με βάση τα στοιχεία της οριστικής µελέτης αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. το 1992, η
σχέση χώρων ιδιωτικής δόµησης προς εκµετάλλευση, µε χώρους κοινής χρήσης και
ωφέλειας προβλέπεται να είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα (44,9%) για τις εντός
σχεδίου περιοχές. Συγκεκριµένα, οι κοινόχρηστοι χώροι (πλατείες, παιδικές χαρές,
πεζόδροµοι, ποδηλατόδροµοι, πάρκα, κ.α.) προβλέπονται στο 16,4%, το δίκτυο
µεταφορών (οδικό δίκτυο και λοιπά πεζοδρόµια και χώροι στάθµευσης) προβλέπεται
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να καταλαµβάνει το 21,8%, και οι κοινωφελείς χώροι (κτίρια στάθµευσης,
κοινωφελείς χώροι κέντρου και συνοικιών) να φθάνουν στο 6,4%. Επίσης, τα
στοιχεία της µελέτης του Γ.Π.Σ. παρουσιάζουν µια ανισοκατανοµή των κοινοχρήστων
χώρων, στον αστικό ιστό. Έτσι, στην περιοχή της Ανάληψης οι κοινόχρηστοι χώροι
παρουσιάζουν ποσοστό 3,8% ενώ στις παραλιακές περιοχές φθάνουν το 15%.
Παρόµοια εικόνα παρουσιάζει και ο συνοικισµός της Νέας Ιωνίας µε ανισοκατανοµή
κοινοχρήστων χώρων και συγκέντρωσής τους γύρω από το στρατόπεδο Γεωργούλα
και το δηµοτικό πάρκο. Η υπάρχουσα κατάσταση είναι βέβαια διαφορετική από την
προβλεπόµενη: ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2000 στην πόλη του Βόλου, υπήρχαν
ποσοστά δηµόσιου χώρου στο σύνολο του αστικού χώρου, τα παρακάτω:
δηµόσιος χώρος (χωρίς το οδικό δίκτυο): 4.53%, οδικό δίκτυο: 22.97%, δηµόσιος
χώρος συνολικά: 27.50%. (Λαλένης, 2004:274).
Οι

δυνατότητες

υπερκέρασης

του
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της

ανισοκατανοµής

των

κοινοχρήστων χώρων στο πολεοδοµικό ιστό του συγκροτήµατος του Βόλου,
βρίσκονται στην αξιοποίηση του υπολοίπου βιοµηχανικού αποθέµατος της πόλης
που κατασκευαζόταν στα προάστια και εκτός ορίων της πόλης αλλά σήµερα µε την
επέκτασή της, καταλαµβάνει πολύτιµο ανεκµετάλλευτο χώρο εντός πόλης και συχνά,
κοντά στον κεντρικό πυρήνα. Το στρατόπεδο Γεωργούλα στη Νέα Ιωνία, οι
σιδηροδροµικές εγκαταστάσεις που χωρίζουν τους δύο δήµους (Βόλου και Ν. Ιωνίας)
και οι εγκαταλειµµένες λιµενικές εγκαταστάσεις είναι σε θέση να συντελέσουν
σηµαντικά στην αναβάθµιση και εξισορρόπηση της σηµερινής έλλειψης των
απαιτούµενων κοινοχρήστων χώρων.
Στις περιοχές επεκτάσεων του Π.Σ., οι κοινόχρηστοι χώροι σε ορισµένες περιοχές
παρουσιάζουν ένα ικανοποιητικό ισοζύγιο, ενώ σε άλλες το αντίθετο. Αυτό οφείλεται
στην έλλειψη σχεδιασµού και στην εφαρµογή για άλλη µια φορά του φαινοµένου ad
hoc νοµιµοποίησης αυθαιρέτων συνοικισµών χωρίς µελέτη. Οι παραθαλάσσιοι
οικισµοί της Αγριάς και Ν. Παγασών, λόγω του µικρού µεγέθους τους, της
ακτογραµµής τους και της γειτνίασης µε φυσικό περιβάλλον, δηµιουργούν µια
εντύπωση επάρκειας δηµοσίων χώρων. Ο δήµος Αισωνίας εξαιτίας της αραιής
δόµησής του, δεν εµφανίζει ιδιαίτερα προβλήµατα επάρκειας κοινοχρήστων χώρων,
σε αντίθεση µε το δήµο Ιωλκού που παρουσιάζει µια πυκνή δόµηση και σε
συνδυασµό µε το δυσµενές (µε µεγάλες κλίσης) φυσικό ανάγλυφο, έχει έντονες
ελλείψεις σε κοινόχρηστους χώρους. Τέλος, στο ∆ήµο Πορταριάς, οι οικισµοί
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παρουσιάζουν το παραδοσιακό µοντέλο της πολυκυτταρικής πλαισίωσης ενός
κέντρου ως βασικότερου κοινόχρηστου χώρου (πλατεία).
Τάσεις µεταβολής χρήσεων γης:
Η εµφανέστερη µεταβολή σε χρήσεις γης προκαλείται από την εξάπλωση των
περιοχών κατοικίας περιφερειακά της πόλης του Βόλου και συχνά εις βάρος της
γεωργικής γης. Ανάπτυξη επίσης εµφανίζει και η παραθεριστική κατοικία, κυρίως
στους οικισµούς του Πηλίου, της Αγριάς και των Νέων Παγασών. Η εξάπλωση της
κατοικίας προς την Αγριά παρουσιάζει ωστόσο µια ασυνέχεια, λόγω του φυσικού
εµποδίου του λόφου της Γορίτσας καθώς και της ρύπανσης από τις εγκαταστάσεις
της τσιµεντοβιοµηχανίας ΑΓΕΤ. Μικρή ανάπτυξη κυρίως συγκροτηµάτων κατοικίας
εµφανίζονται εκατέρωθεν της µη αποπερατωµένης ακόµη περιφερειακής οδού. Οι
περιορισµοί στους όρους δόµησης (µέγιστο ύψος 7,50 µ.) και η ύπαρξη µεγάλων
εκτάσεων που αξιοποιήθηκαν µετά την διέλευση της περιφερειακής οδού, έδωσαν
ακόµη µεγαλύτερη εξάπλωση στην χρήση κατοικίας. Στο κέντρο του Βόλου το
σύστηµα της αντιπαροχής εµφανίζει µια ιδιαίτερη ανάπτυξη και η εικόνα της πόλης
αλλάζει, µε την αντικατάσταση των µικρο και µεσο-αστικών µονόροφων και
δυόροφων κτιρίων από πολυόροφες οικοδοµές.
Πάρκα:
Ένα στοιχείο που συντελεί στη φιλικότητα της πόλης (και προς τα παιδιά) είναι η
ύπαρξη πάρκων: το Πάρκο Αγίου Κωνσταντίνου, το Πάρκο Αναύρου (µε τα
ενδιαφέροντα γλυπτά που αποτελεί µία από τις ελάχιστες περιπτώσεις εφαρµογές
της ‘τέχνης στην πόλη’ στο Βόλο), το Πάρκο Ασύλου, το ∆ηµοτικό Πολιτιστικό Πάρκο
στη Ν. Ιωνία, και το Πάρκο ΟΣΕ Αγριάς. Τα περισσότερα από αυτά αποτελούν και
χώρους εκδηλώσεων. Υπάρχουν επίσης και µία σειρά από µικρά πάρκα στις
διάφορες συνοικίες της πόλης τα οποία όµως απέχουν πολύ από το πρότυπο των
κοινόχρηστων χώρων που οφείλει να έχει µία σύγχρονη πόλη. Πρόσφατα ο ∆ήµος
Βόλου εξασφάλισε άλλα περίπου 14.000 τµ ελεύθερους χώρους για να τους
διαµορφώσει σε χώρους πρασίνου, µέσω της Υπηρεσίας Πρασίνου.
Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στο Πάρκο στο Πεδίο Άρεως του οποίου η
πρόσβαση είναι εφικτή διαµέσου της εθνικής οδού Βόλου-Αθηνών. Το πάρκο
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παρουσιάζει µια ενδιαφέρουσα διαµόρφωση, µε µια τεχνητή λίµνη, ένα νησάκι,
άφθονο πράσινο, εστιατόρια και αναψυκτήρια, τη σιδηροδροµική γραµµή που το
διαπερνά καθώς και τις εγκαταστάσεις του Ιππικού Οµίλου. Η πρόταση για
δηµιουργία θεµατικού µυθολογικού πάρκου περιλαµβάνει ολόκληρο το συγκρότηµα,
δηλαδή και το Εκθεσιακό Κέντρο που µαζί µε τον προαναφερθέντα χώρο αποτελούν
και χώρους άθλησης. Η πρόταση αυτή περιλαµβάνει την κατασκευή ενός
κοσµοράµατος, ενός µουσείου της Αργοναυτικής Εκστρατείας, του πλοίου της
Αργούς, του νεωσοίκου της Αργούς, αλλά και την απαιτούµενη διαµόρφωση του
χώρου ώστε να προσαρµοστεί στις ανάγκες του µυθολογικού πάρκου. Μέχρι σήµερα
η περιοχή δεν αξιοποιήθηκε όπως θα έπρεπε. Αν και συνορεύει µε την περιοχή της
Νεάπολης (σε µικρή απόσταση βρίσκεται και το ∆ηµοτικό Στάδιο Νεάπολης), µε το
θαλάσσιο µέτωπο και µε το Πανεπιστηµιακό συγκρότηµα του Πεδίου του Άρεως,
δυστυχώς δεν λειτουργεί ακόµη ως χώρος αναψυχής για τους κατοίκους των γύρω
συνοικιών, ούτε και ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το έργο «Ανάπτυξη
Θεµατικού Πάρκου της Αργοναυτικής Εκστρατείας στο Βόλο» βρίσκεται σε εξέλιξη µε
εύθυνη της ∆ΗΤΕΒ.
Το ΠΣ Βόλου αποτελεί µια περιοχή µε µεγάλο αριθµό και ποικιλία τουριστικών
πόρων, αλλά δεν έχει την τουριστική ανάπτυξη που θα µπορούσε να έχει. Η γενική
εκτίµηση είναι ότι µε τον κατάλληλο στρατηγικό σχεδιασµό, καθώς και µε τις
οργανωµένες και συντονισµένες προσπάθειες όλων των φορέων (και σε σχέση µε τη
βελτίωση των υποδοµών και την εκπόνηση ενός σχεδίου µάρκετινγκ) η κατάσταση
µπορεί να αλλάξει ριζικά σε βάθος χρόνου.
Σηµαντικό ρόλο στην προοπτική συνέχισης της αύξησης παίζει το γεγονός ότι ο
Βόλος ήταν µία από τις Ολυµπιακές πόλεις για το 2004. Αυτό βεβαίως θα χρειαστεί
ένα βάθος πενταετίας για να αποδειχθεί και καθοριστικό ρόλο θα παίξει η υλοποίηση
των προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα που θα γίνουν σε άλλο κεφάλαιο αυτού του
σχεδίου. Σηµαντική ώθηση θα δοθεί και από τη διοργάνωση µια ποικιλίας ειδικών
διεθνών γεγονότων που είναι προγραµµατισµένα για τα επόµενα χρόνια:
1. Η ολοκλήρωση της ανακατασκευής του πλοίου της Αργούς που έγινε µε ξύλα
από το Πήλιο και µε σεβασµό των µεθόδων ναυπήγησης της εποχής και το
ξεκίνηµα του ταξιδιού της (µε πρωτοβουλία της ∆ΗΤΕΒ στα πλαίσια του
ερευνητικού προγράµµατος «Αργώ») και η δηµιουργία του θεµατικού πάρκου
που προβλέπεται να προσελκύει πλήθος επισκεπτών
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2. Η διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων το 2013 που πρόσφατα ανατέθηκαν
στην πόλη (από κοινού µε την Λάρισα), είναι ένα γεγονός που θα δηµιουργήσει
µια νέα ώθηση στην περιοχή. Για την διεξαγωγή των Αγώνων προβλέπεται η
δηµιουργία

ορισµένων

νέων

εγκαταστάσεων

και

η

αξιοποίηση

των

εγκαταστάσεων που έγιναν στα πλαίσια των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004.
Τα βασικά δεδοµένα του τρέχοντος µοντέλου οικιστικής ανάπτυξης στο ΠΣ
Βόλου:
Τα δεδοµένα του τρέχοντος µοντέλου οικιστικής ανάπτυξης του ΠΣ Βόλου, µε βάση
τις αναλύσεις που έχουν γίνει σε διάφορα σηµεία του παρόντος, συνοψίζονται στο
εξής: Όπως και άλλα µεγάλα και µεσαία αστικά κέντρα, η οικιστική ανάπτυξη του ΠΣ
Βόλου έχει ενσωµατώσει, κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, τα κυριότερα
χαρακτηριστικά του µεταπολεµικού αθηναϊκού µοντέλου οικιστικής ανάπτυξης.
Ωστόσο, τα εγγενή θετικά χαρακτηριστικά του ΠΣ Βόλου, µεταξύ των οποίων τα
γεωγραφικά πλεονεκτήµατα και ο ιστορικός τρόπος οικιστικής ανάπτυξης του Βόλου,
έχουν µειώσει ορισµένα από τα αρνητικά στοιχεία του αθηναϊκού µοντέλου, ενώ
παράλληλα έχουν διατηρήσει ορισµένα ιδιόµορφα ευνοϊκά στοιχεία. Στο πλαίσιο
αυτής της γενικής εκτίµησης, διατυπώνονται οι παρακάτω ειδικότερες εκτιµήσεις:
•

Ο υφιστάµενος παλαιότερος οικιστικός χώρος (κέντρο και περικεντρικές
συνοικίες) δεν παρουσιάζει τα φαινόµενα «ασφυξίας» που χαρακτηρίζουν τις
περισσότερες ελληνικές πόλεις ανάλογου µεγέθους µε το ΠΣ Βόλου, ενώ
διατηρούνται και αξιόλογοι οικιστικοί θύλακες µε σχετικά παλαιότερο (πριν, σε
γενικές γραµµές, από το τέλος της δεκαετίας του ’60) απόθεµα κτηρίων χαµηλού
ύψους (τόσο στο Βόλο όσο και στη Ν. Ιωνία). Τα χαρακτηριστικά αυτά σηµαίνουν
ότι υπάρχει ευνοϊκό έδαφος για την προώθηση ρεαλιστικών προγραµµάτων
ανάπλασης

•

Εξαιρετικά σηµαντικό σηµείο της οικιστικής δοµής, από λειτουργική και
αντιληπτική άποψη, είναι το θαλάσσιο µέτωπο του Βόλου: αφενός είναι
εκτεταµένο, και αφετέρου σε µεγάλα τµήµατά του λειτουργεί συµπληρωµατικά µε
τον οικιστικό ιστό, ή διαθέτει χαρακτηριστικά που επιτρέπουν µια µελλοντική
ενσωµάτωσή του στον οικιστικό ιστό.

•

Τα νεώτερα τµήµατα του οικιστικού ιστού χαρακτηρίζονται από διαφορετικό
επίπεδο σχεδιασµού, και εφαρµογής του σχεδιασµού (κοινόχρηστοι χώροι κλπ. )
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ανά περιοχή. Ωστόσο, οι αρνητικές συνέπειες του κυρίαρχου µοντέλου εκ των
υστέρων «ένταξης στο σχέδιο» και πολεοδόµησης περιοχών λιγότερο ή
περισσότερο διαµορφωµένων µε κτίσµατα, είναι αισθητά.
•

Κατ’ αρχήν, φαίνεται ότι υπάρχουν σηµαντικές ανάγκες νέας πολεοδοµικής
χωρητικότητας. Οι ανάγκες αυτές προέρχονται από πολλαπλούς παράγοντες:
(α) αύξηση του πληθυσµού, (β) αύξηση των πολεοδοµικών σταθεροτύπων ως
συνέπεια

του

βελτιωνόµενου

βιοτικού

επιπέδου

και

των

σύγχρονων

περιβαλλοντικών τάσεων, (γ) απαίτηση χώρων για τη χωροθέτηση νέου τύπου
δραστηριοτήτων αιχµής, στους τοµείς που−όπως έχει προδιαγραφεί στο σχετικό
τµήµα του παρόντος−θα στηρίξουν τη µελλοντική ανάπτυξη του ΠΣ Βόλου
(τουρισµός, συγκεκριµένα τµήµατα της βιοµηχανίας, εµπόριο, υπηρεσίες υψηλού
επιπέδου…). Λαµβανοµένου υπόψη ότι δύσκολα οι ανάγκες αυτές θα
καλυφθούν µε εντατικοποίηση της χρήσης του υφιστάµενου οικιστικού χώρου,
µια στρατηγική λελογισµένων επεκτάσεων φαίνεται ότι είναι αναπόφευκτη (στο
βαθµό που τέτοιες εκτιµήσεις θα επικυρωθούν από τον πολεοδοµικό
σχεδιασµό).
•

Η µελλοντική επέκταση του ΠΣ Βόλου αντιµετωπίζει ορισµένους φραγµούς, τόσο
προς το Πήλιο όσο και προς τις «διεξόδους» προς ΒΑ και Ν∆, που επιβάλλουν
συντονισµένα µέτρα σχεδιασµού, τόσο στις επεκτάσεις όσο και στον πυρήνα της
πόλης που πρέπει να υποστηρίζει την ενσωµάτωση των δύο ακραίων
επεκτεινόµενων τµηµάτων χωρίς φαινόµενα συµφόρησης.

•

Ο περιαστικός εξωαστικός χώρος έχει υποστεί τις αρνητικές συνέπειες της εκτός
σχεδίου νόµιµης δόµησης και του κυκλώµατος της αυθαίρετης δόµησης, αλλά
και πάλι σε βαθµό λιγότερο έντονο από ότι συνήθως στον ελληνικό χώρο, και
ιδίως σε περιοχές µε τις έντονες αναπτυξιακές πιέσεις που χαρακτηρίζουν την
ευρύτερη περιοχή του ΠΣ Βόλου. Θετικό ρόλο έχουν παίξει η ύπαρξη
οργανωµένων υποδοχέων της βιοµηχανίας, και η θεσµοθετηµένη ΖΟΕ. Ωστόσο,
ο ολοκληρωµένος στρατηγικός σχεδιασµός της οικιστικής ανάπτυξης σε
µεσοπρόθεσµη βάση επιβάλλει αναθεωρήσεις της ΖΟΕ, ενός εργαλείου
«αµυντικού» χαρακτήρα, που πρέπει να αντικατασταθεί από ένα σχεδιασµό
χρήσεων γης ευρέως φάσµατος. Ένας τέτοιος σχεδιασµός πρέπει να
εξασφαλίσει ένα συνολικό ισοζύγιο υπέρ της βιώσιµης / αειφόρου ανάπτυξης,
αλλά σε τοπικό επίπεδο πρέπει να προχωρήσει σε ρυθµίσεις που θα επιτρέπουν
την οικιστική και αστική ανάπτυξη, χωρίς αγκυλώσεις.
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•

Υπάρχει, όπως σε όλα τα ελληνικά αστικά κέντρα, ένα έλλειµµα µηχανισµών
υλοποίησης

του

πολεοδοµικού

σχεδιασµού,

και

ειδικότερα

µηχανισµών

πολιτικής γης, και µηχανισµών παρακολούθησης και ελέγχου. Το έλλειµµα
απαιτεί, κατ’ αρχήν, αλλαγές σε κεντρικό και νοµοθετικό επίπεδο, αλλά σε
κάποιο βαθµό είναι δυνατή η βελτίωση της κατάστασης και σε τοπικό επίπεδο.
•

Η διαχείριση του αστικού χώρου έχει βελτιωθεί σηµαντικά κατά τα τελευταία
χρόνια, ωστόσο υπάρχουν ακόµα σηµαντικά περιθώρια περαιτέρω αλλαγών.

Πολιτιστική κληρονοµιά και υποδοµές:
Ένα από τα σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της πόλης είναι η πλούσια
πολιτιστική κληρονοµιά της. Αυτή συµπεριλαµβάνει στοιχεία της µυθολογίας
(αργοναυτική εκστρατεία, κένταυροι, κτλ.), της ιστορίας (αρχαιολογικά ευρήµατα,
βυζαντινά µνηµεία), του νεότερου αλλά και του σύγχρονου πολιτισµού (νεοκλασικά
κτίρια, έθιµα, τρόπος ζωής) τα οποία προάγονται µέσα από µια πληθώρα
δραστηριοτήτων (εκθέσεις, φεστιβάλ µουσικής, χορού, µουσικού θεάτρου, κτλ.) που
λαµβάνουν χώρα σε οργανωµένες υποδοµές (αρχαιολογικοί χώροι, µουσεία, θέατρα,
εικαστικοί, µουσικοί και πολιτιστικοί χώροι, αλλά και τσιπουράδικα) που διαθέτει
άφθονες η πόλη.
Πιέσεις για δόµηση και ανεπάρκεια ελεύθερων χώρων:
Η συνεχής αύξηση του πληθυσµού από το 1971 και µετά, οι αλλαγές στον τρόπο
ζωής και τα οικιστικά και πολεοδοµικά πρότυπα, η τριτογενοποίηση της οικονοµίας
και οι ανάγκες χωροθέτησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων της (τουρισµός,
πανεπιστήµιο, υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, αναψυχή, κτλ.) δηµιουργούν έντονες
πιέσεις για δοµηµένο αστικό χώρο. Από την άλλη µεριά η έλλειψη κοινόχρηστων
χώρων και χώρων πρασίνου αποτελεί σηµαντικό µειονέκτηµα και ζωτική ανάγκη της
πόλης. Οι αναπλάσεις και η επαναχρησιµοποίηση εγκαταλελειµµένων αστικών
περιοχών που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια έχουν µερικώς ικανοποιήσει τόσο
τις απαιτήσεις για δοµηµένους όσο και για κοινόχρηστους χώρους. Ωστόσο οι
ανάγκες αυτές δύσκολα µπορούν θα καλυφθούν µε εντατικοποίηση της χρήσης του
υφιστάµενου

οικιστικού

χώρου,

καθιστώντας

αναπόφευκτη

µια

στρατηγική

λελογισµένων επεκτάσεων.
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Η ∆ιεύθυνση Πρασίνου του ∆ήµου Βόλου:
Η ∆ιεύθυνση Πρασίνου του ∆ήµου Βόλου έχει την ευθύνη για τις εργασίες πρασίνου
σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, πάρκα, δεντροστοιχίες, νησίδες,
σχολεία, εκκλησίες και παιδικές χαρές, µε δραστηριότητες όπως πότισµα, κούρεµα,
κλάδεµα, καθαριότητα, αποκοµιδή, συντήρηση αρδευτικών, έργα αρδευτικών,
φυτεύσεις και ραντίσµατα.
Το έδαφος στην πόλη του Βόλου αποτελείται κυρίως από Fluvisols στο βορειότερο
κοµµάτι και Lumisols στην υπόλοιπη έκταση. Αποτέλεσµα της σύνθεσης του
εδάφους είναι ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια µεγάλη ποικιλία φυτών στους
πράσινους χώρους.
Τα παρακάτω είδη χλωρίδας συναντά κανείς στην πόλη του Βόλου:
δέντρα: Acer Platanoides, A. Psevdoplatanos, Pinus Brutia, Pinus Pinea, Sofora
Tsaponica, Alpicia Tsouloubrisin, Murus Frutiles.
Θάµνοι: Ligostrum Tsaponica, Pittosporum Tobira, Cotoneaster sp., Rosmarinus
Officinales, R. Officinales erostratus, Uniperus sp.
Η χαµηλότερη βλάστηση αποτελείται κυρίως από πόες και εποχικά φυτά, καθώς και
γρασίδι.
Τα επικρατέστερα είδη που χρησιµοποιούνται στους χώρους πρασίνου της πόλης
είναι τα παρακάτω:
Acer platanoides, Phonix canariensis, Morus sp., Citrus jasminoides, Ligustrum
japonicum.
Συνολικά στο ∆ήµο Βόλου υπάρχουν: Πάρκα πλατείες:49, Χώροι εκκλησιών:15,
Κόµβοι:6, Τρίγωνα:16, Νησίδες:14, Πεζόδροµοι:14, Ζαρντινιέρες πεζόδροµων:28,
Παιδικοί σταθµοί:8, Σχολεία:46
Επίσης η ∆ιεύθυνση Πρασίνου διαχειρίζεται 16 εσωτερικούς χώρους όσον αφορά
στο πράσινο που διαθέτουν και είναι υπεύθυνη για την συµπληρωµατική εκτεταµένη
υποστήριξη και αποψίλωση των πεζοδροµίων. Τέλος η Υπηρεσία ευθύνεται για την
καθαριότητα, το κλάδεµα και την αποκοµιδή κλαδιών των χειµάρρων της πόλης.
¨Όσον αφορά στους εξωτερικούς συνεργάτες, η ∆ιεύθυνση Πρασίνου συνεργάζεται
κυρίως µε το Πανεπιστήµιο η µε ιδιώτες για εκπόνηση µελετών πρασίνου, καθώς και
µε εργολάβους στην υποστήριξη κλαδέµατος.
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Η Υπηρεσία είναι σε συνεχή επικοινωνία µε τους πολίτες, ακούει και ανταποκρίνεται
στα αιτήµατά τους. Η ίδια η υπηρεσία θεωρεί πως υπάρχουν αρκετά περιθώρια
βελτίωσης της λειτουργίας της αλλά και της απόκρισης στα αιτήµατα των πολιτών
που αφορούν κυρίως κλαδέµατα και αποκοµιδή. Επίσης χρειάζεται ενίσχυση
δυναµικού και εξοπλισµός. Το κάθε τµήµα πρέπει να έχει τον επόπτη του ενώ
υπάρχει σηµαντική έλλειψη εποχικού προσωπικού για ανάγκες όπως χόρτα την
άνοιξη και κλάδεµα το χειµώνα.
Επιτακτική είναι επίσης η ανάγκη επιµόρφωσης του προσωπικού, κυρίως στη χρήση
των µηχανηµάτων και εξοπλισµού αλλά και σε θέµατα κηπουρικής και άρδευσης.
Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός της ∆ιεύθυνσης Πρασίνου αφορά και αναπτύσσεται
σε όλη την έκταση του ∆ήµου Βόλου, δηλαδή σε επιφάνεια 15km2. Στην επιφάνεια
αυτή, οι αθλητικοί χώροι και οι ανοιχτοί δηµόσιοι χώροι καταλαµβάνουν έκταση 0,53
km ( στοιχεία του 1995). Η αναλογία πρασίνου ανά κατοίκους είναι 6,43µ2/1000
κάτοικοι.
Ο επιχειρησιακός προγραµµατισµός της ∆ιεύθυνσης Πρασίνου για τα επόµενα 4 έτη
συνίσταται στις παρακάτω δράσεις:
1. Συντήρηση και βελτίωση χώρων πρασίνου, κλάδεµα δένδρων, άµεση αποκοµιδή
προϊόντων καθαρισµού. Κούρεµα γκαζόν, πότισµα, κηποτεχνικές εργασίες, φύτεµα
λουλουδιών, κλάδεµα – κοπή – αντικατάσταση κατεστραµµένων φυτών ή
συµπληρωµατική φύτευση νέων, αντιµετώπιση ασθενειών και παρασίτων µε
ράντισµα και καθηµερινή καθαριότητα.
2. Εγκατάσταση υπόγειου αρδευτικού συστήµατος.
Συµπλήρωση φυτικών χωµάτων ( εάν χρειάζονται). Καλλιέργεια και ενσωµάτωση
βελτιωτικών, µε οριστική διαµόρφωση του χώρου. Φύτευση δένδρων – θάµνων –
λουλουδιών σπορά γκαζόν και ανάπλαση στην συντήρηση. Βασική προϋπόθεση η
ολοκλήρωση των τεχνικών έργων από την Τεχνική Υπηρεσία και εντολή από τον
αρµόδιο αντιδήµαρχο.
Οι εργασίες γίνονται µε το τακτικό προσωπικό της υπηρεσίας πρασίνου, µισθώνονται
µηχανήµατα που δεν διαθέτει η Υπηρεσία και οι προµήθειες (χώµατα, φυτά, υλικά
αρδεύσεως κ.τ.λ.) γίνονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες προµηθειών του δηµοσίου.
3. ∆ιάθεση δένδρων για δενδροφύτευση πεζοδροµίων από τους ίδιους τους δηµότες,
κλάδεµα

και

ράντισµα

µελιτούρας

κυρίως

ειδικών

περιπτώσεων,
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περιποίησης φυτών και κήπων γενικά, κοπή χόρτων από πεζοδρόµια. Αυτοψία για
έλεγχο του αιτήµατος του ∆ηµότη και άµεση ανταπόκριση είτε θετικά, είτε αρνητικά.
4. Προµήθεια µηχανηµάτων για άµεση ανταπόκριση της υπηρεσίας στην επίλυση
προβληµάτων ή την κατασκευή έργων. 1) Προµήθεια ενός (1) καλαθοφόρου για
κλάδεµα και ράντισµα µεγάλων δένδρων, κηποτεχνικά µηχανήµατα (χλοοκοπτικά –
αλυσοπρίονα) σε αντικατάσταση των παλαιών λόγω υπερβολικά συχνής χρήσης και
ενός (1) ηµιφορτηγού αυτοκινήτου εξυπηρέτησης των συνεργείων και άµεση
παρέµβαση για επίλυση προβληµάτων
5. Άµεση ανάγκη πρόσληψης 15 εργατών, εκ των οποίων τα 2/3 να είναι άρρενες
υγιείς για την κάλυψη κυρίως των φορτηγών αποκοµιδής και δύο (2) εποπτών για τη
σωστή επίβλεψη και αξιοποίηση του προσωπικού που εργάζεται κυρίως στα πάρκα.
6. Τα υλικά καθαρισµού πάρκων (φύλλα χόρτα κλπ.) µπορούν να χρησιµοποιηθούν
ως βελτιωτικό έδαφος, αφού θρυµµατιστούν από κλαδοτεµαχιστή.
Η υπηρεσία έχει κλαδοφάγο αλλά λόγω προσωπικού δεν χρησιµοποιείται.
Πρόσληψη δύο (2) εργατών από Νοέµβριο έως και Μάρτιο που είναι η κυρίως
περίοδος κλαδέµατος για τη λειτουργία του κλαδοφάγου ή να αναλάβει ο ΧΥΤΑ την
ενέργεια αυτή.
7. Η αλληλοεπικάλυψη αρµοδιοτήτων επίλυσης προβληµάτων που ανήκουν στην
Τεχνική Υπηρεσία (στύλοι, φωτισµοί, σπασµένα παγκάκια, παιχνίδια παιδικών
χαρών,

χορταριασµένα

πεζοδρόµια

)

ή

στην

Καθαριότητα

(καθαρισµός

κοινοχρήστων χώρων, αποκοµιδή κλαδιών ) απαιτούν συντονισµό από τη Γενική
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
8. Αποψίλωση χόρτων πεζοδροµίων, σχολείων και κοινοχρήστων χώρων γενικά,
άµεση αποµάκρυνση και αποκοµιδή προϊόντων καθαρισµού. Κοπή των χόρτων µε
µηχάνηµα γιατί η χρήση ζιζανιοκτόνων είναι επικίνδυνη, συγκέντρωση φόρτωση και
αποκοµιδή. Είναι εποχιακή εργασία και κυρίως την άνοιξη από τον Μάρτιο µέχρι τον
Μάιο, λόγω έλλειψης προσωπικού η εργασία γίνεται κυρίως εργολαβικά.
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H

Στρατηγική

του

∆ήµου

Βόλου

και

αναπτυξιακές

προτεραιότητες για την επόµενη περίοδο
Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Π.Σ Βόλου (2006) ορίζει ως κεντρική
στρατηγική επιλογή για την πόλη τη µετεξέλιξη του Βόλου σε µια ανταγωνιστική,
δηµιουργική, ανοικτή και βιώσιµη πόλη, η οποία θα προσελκύει επιχειρήσεις,
επισκέπτες και ανθρώπινο δυναµικό, θα αναπτύσσει νέες εξειδικεύσεις σε
δυναµικούς τοµείς, θα διαθέτει µια διαφοροποιηµένη παραγωγική βάση, η οποία
δηµιουργεί ικανοποιητικά εισοδήµατα και θέσεις εργασίας, θα προσφέρει υψηλή
ποιότητα περιβάλλοντος και διαβίωσης στους κατοίκους της, θα διαθέτει ένα πλέγµα
κοινωνικής προστασίας για τις ευπαθείς οµάδες και θα αποτελεί κύριο συστατικό του
3ου πόλου ανάπτυξης της χώρας. Το όραµα αυτό είναι συµβατό µε τους στόχους του
Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Νοµού, του Χωροταξικού Σχεδίου και του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2007-2013 της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Ταυτόχρονα όµως είναι
προσαρµοσµένο στα δεδοµένα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες της πόλης.
Για τον λόγο αυτό:
•

Η πόλη θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της όταν παράγει προϊόντα και

υπηρεσίες τα οποία δεν εκτοπίζονται από την τοπική αγορά και έχουν υψηλό και
αύξοντα βαθµό διείσδυσης στην περιφερειακή, εθνική και διεθνή αγορά.
•

Θα εξελιχθεί σε µια δηµιουργική και ανοικτή Ευρωπαϊκή πόλη όταν αποκτήσει

νέες υποδοµές και αναπτύξει ένα εύρος από σύγχρονες οικονοµικές δραστηριότητες.
Όταν µάθει να διαχειρίζεται την αλλαγή και το καινούργιο που συνεχώς γεννιέται µε
τρόπο που να αναδεικνύει τις ευκαιρίες και όχι τις απειλές. Όταν αναπτύξει µια
δυναµική επιστηµονική βάση, διαµορφώσει σχέσεις και συµµετέχει σε δίκτυα
οικονοµικών, επιστηµονικών, πολιτιστικών, και άλλων συνεργασιών µε όσο το
δυνατόν περισσότερες πόλεις στο άµεσο περιφερειακό και το ευρύτερο εθνικό και
διεθνές περιβάλλον της.
•

Η πόλη θα γίνει ελκυστική και βιώσιµη όταν προσφέρει καλύτερη ποιότητα

ζωής, εργασίας και µετακίνησης στους κατοίκους της, περισσότερες ευκαιρίες
αναψυχής και πολιτισµού και καλύτερες υπηρεσίες στους επισκέπτες της.
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Με βάση την παραπάνω στρατηγική οι στόχοι ανάπτυξης της πόλης είναι:
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
1. Ενίσχυση της ποιότητας ζωής, των υποδοµών, του περιβάλλοντος, της
αισθητικής και της ταυτότητας της πόλης.
2. Ενίσχυση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναµικού και διαµόρφωση ενός
ισχυρού

επιστηµονικού-ερευνητικού

πόλου

ανάπτυξης

µε

κέντρο

το

Πανεπιστήµιο που θα αποτελεί τη νέα βιοµηχανία της γνώσης.
3. Κοινωνική συνοχή και προστασία απειλούµενων ανθρώπινων πόρων.
4. Ανάπτυξη του τουρισµού της πόλης και διεύρυνση των δυνατοτήτων αναψυχής
µε την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει η ιστορία, η µυθολογία, ο
πολιτισµός, το Πανεπιστήµιο, τα συνέδρια, ο αθλητισµός και το φυσικό
περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.
5. Ενίσχυση της βιοµηχανικής ταυτότητας της πόλης και ανάπτυξη δραστηριοτήτων
µε έµφαση στη γνώση, την καινοτοµία, την ποιότητα και την εξωστρέφεια του
παραγωγικού δυναµικού.
6. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων οικονοµικής ολοκλήρωσης σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο και διαµόρφωση των συνθηκών για την ανάδειξη της
πόλης σε κύριο συστατικό του τρίτου πόλου ανάπτυξης της χώρας .
Οι στόχοι αυτοί αποτελούν στην ουσία έξι διακριτές ενότητες παρέµβασης, οι οποίες
επιδιώκουν ένα κεντρικό στόχο και περιλαµβάνουν ένα σύνολο δράσεων και
πολιτικών. Οι παρεµβάσεις αυτές συµβάλλουν στην επίτευξη του αναπτυξιακού
οράµατος της πόλης µέσα από µια ποικιλία διαδροµών.
Ο πρώτος

στόχος του ∆ήµου Βόλου αφορά µια σειρά από ρυθµίσεις και

παρεµβάσεις στις υποδοµές της πόλης, οι οποίες είναι σηµαντικές για τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής, του αστικού περιβάλλοντος, της αισθητικής και της ταυτότητας
της πόλης.
Είναι φανερό ότι η στρατηγική για το πράσινο θα πρέπει να εντάσσεται στο
παραπάνω όραµα και την στρατηγική της πόλης. Από την καταγραφή των στόχων
ανάπτυξης γίνεται φανερό ότι ο πρώτος στόχος είναι εκείνος στον οποίο η
στρατηγική αυτή θα ενταχθεί και θα πρέπει να ικανοποιεί µε συνέπεια.
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Προσδιορισµός προτεραιότητας, σύµφωνα µε την οποία θα διαρθρωθεί
το πρόγραµµα δράσης.

Περιβάλλον και αστικός χώρος
Η προτεραιότητα αυτή είναι ευρύτατη, και περιλαµβάνει πολλούς επιµέρους άξονες,
όπως η καταπολέµηση της ρύπανσης, η προστασία της φύσης, η καθηµερινότητα, η
λειτουργία της πόλης, η διαχείριση των αποβλήτων, η βελτίωση της ποιότητας του
νερού, οι αστικές αναπλάσεις κ.α. Εχει ιδιαίτερη σηµασία για το Βόλο τόσο επειδή
τέτοια

ζητήµατα

αποτελούν

κεντρικά

στοιχεία

των

στρατηγικών

µιας

«µητροπολιτικοποίησης», όσο και επειδή στα πεδία αυτά, όπως έχει διαπιστωθεί
από την ανάλυση, ο Βόλος χαρακτηρίζεται από σοβαρές αδυναµίες αλλά και από
σηµαντικά ισχυρά στοιχεία. Η σε εξέλιξη ή υπό έναρξη εκπόνηση, αντίστοιχα, του
Ρυθµιστικού Σχεδίου Βόλου και τους Γενικού Πολεοοδοµικού

Σχεδίου Βόλου

παρέχουν ένα συγκεκριµένο επιχειρησιακό πλαίσιο για αυτήν την προτεραιότητα.
Ειδικότερα για το πράσινο οι στόχοι και οι σκοποί που θεσπίζονται είναι:

••

Η επέκταση και η ενίσχυση της παρουσίας του φυσικού περιβάλλοντος και
ειδικότερα του πρασίνου στην πόλη, µέσω της δηµιουργίας νέων και
σηµαντικών

επεκτάσεων

σε

χώρους

πρασίνου,

αλλά

µέσω

της

συγκεκριµενοποίησης του χαρακτήρα και της ανάπτυξης οργανωµένων
φυτεύσεων.

••

Η επέκταση των τµηµάτων της πόλης που ευνοούν τις φυσικές ανθρώπινες
δραστηριότητες, όπως περπάτηµα, ποδήλατο κτλ., µέσω της πεζοδρόµησης
νέων κοινόχρηστων χώρων και του περιορισµού της κυκλοφορίας των
οχηµάτων σε συγκεκριµένα τµήµατα οδών, ώστε να ενοποιηθούν οι
αποσπασµατικά χωροθετηµένοι οργανωµένοι χώροι πρασίνου στην πόλη

••

Η ενίσχυση συγκεκριµένων ειδών φυτεύσεων και κατασκευών στους
κοινόχρηστους χώρους, ώστε να τονίζεται η φυσιογνωµία και ο ρόλος της
πόλης

Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην:

••

Ανάπτυξη δεντροστοιχίων µε είδη που θα έχουν αισθητική και λειτουργική
ταυτόχρονα αξία.

••

Αναβάθµιση των κοινόχρηστων χώρων και των πάρκων µε φύτευση
κατάλληλων ειδών και ιδιαίτερα καλλωπιστικών φυτών.
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••

∆εντροφύτευση στους χώρους όπου πραγµατοποιούνται καινούργια έργα
του ∆ήµου, όπως αναπαλαιώσεις κτιρίων και διαµόρφωση του γύρω
χώρου τους

••

Παρέµβαση στο περιαστικό πράσινο µε δεντροφυτεύσεις.

Μέτρα για την προώθηση της προτεραιότητας είναι τα εξής:
1

Αναπλάσεις

2

Συντηρήσεις επεκτάσεις

3

Ρυθµίσεις

4

Παρακολούθηση
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Πίνακας ∆ράσεων
µέτρο

Μέτρο

∆ράση

Προτεραιότητα

Αναπλάσεις

Ακτογραµµή και παραλιακό µέτωπο της πόλης από Τσιµέντα µέχρι Σωρό- 1

αα
1

ΜΕΛΕΤΗ
1

Αναπλάσεις

Ανάπλαση Νοτιοδυτικού τόξου του Βόλου (Παλιά – ΟΣΕ – Παλαιό 1
Λιµεναρχείο – Παλαιά Ψαραγορά)-ΜΕΛΕΤΗ

1

Αναπλάσεις

διαµόρφωση µετώπου από Άναυρο µέχρι Σωρό - Φάση Α’ από Πευκάκια 1
µέχρι οδό Λεµάν

1

Αναπλάσεις

Σταδιακή αλλαγή χρήσεων στο λιµάνι, ... άνοιγµα του λιµένα στην πόλη και 2
ανάπτυξη ενός νέου πόλου τουρισµού, χώρου πρασίνου και αναψυχής και
πολιτισµού.

1

Αναπλάσεις

Ανάπλαση λόφου Γορίτσας σε συνεργασία µε ∆ήµους Ιωλκού και 2
Πορταριάς µε την µορφή αστικού πάρκου

1

Αναπλάσεις

∆ηµιουργία της Πλατείας Πανεπιστηµίου µε υπόγειο χώρο στάθµευσης.

2

1

Αναπλάσεις

Απαλλοτριώσεις της πλατείας Πανεπιστηµίου

1

1

Αναπλάσεις

Κατεδάφιση κτιρίου Υγειονοµικού και δηµιουργία πλατείας Σπίρερ µε 2
υπόγειο Parking.

1

Αναπλάσεις

Η ανάπτυξη και λειτουργία θεµατικού πάρκου Αργούς στο ∆ήµο Βόλου

1

1

Αναπλάσεις

∆ηµιουργία του πρώτου Μυθολογικού Πάρκου στην Ελλάδα για την 1
αξιοποίηση του µύθου της Αργούς και των Κενταύρων.
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1

Αναπλάσεις

Πλατεία Πανεπιστηµίου, Πλατεία Ελευθερίας, Πλατεία 2ας Νοεµβρίου 1
(Σπίρερ)-ΜΕΛΕΤΗ

2

Συντηρήσεις

διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων στις συνοικίες της πόλης

1

επεκτάσεις
2
2
2
2

3

Συντηρήσεις

Βελτίωση της εικόνας και της διαχείρισης του δηµόσιου / κοινόχρηστου 1

επεκτάσεις

χώρου (π.χ. Πλατείες)

Συντηρήσεις

∆ηµιουργία χώρων πρασίνου. Βελτίωση υποβαθµισµένων περιοχών. 1

επεκτάσεις

Πεζόδροµοι, ποδηλατόδροµοι-Ολοκληρωµένη παρέµβαση.-ΜΕΛΕΤΗ

Συντηρήσεις

συντήρηση

επεκτάσεις

πλατειών, ελευθέρων -αθλητικών χώρων και παιδικών χαρών

Συντηρήσεις

συντήρηση και ανάπλαση πλατειών, ελευθέρων -αθλητικών χώρων και 1

επεκτάσεις

παιδικών χαρών

Ρυθµίσεις

Προστασία της υπαίθρου και του τοπίου από τη µη οργανωµένη διάχυση 2

και

ανακαίνιση

ηλεκτροµηχανολογικών

εγκαταστάσεων 1

αστικών χρήσεων.
3

Ρυθµίσεις

Προγράµµατα πολεοδοµικής ανάπλασης, αναπτυξιακά σχέδια και ειδικές 2
µελέτες σε ιδιαίτερες περιοχές

3

Ρυθµίσεις

µελέτη αξιοποίησης της Γορίτσας

1
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4

Παρακολούθηση

∆ηµιουργία ‘Τοπικού Παρατηρητηρίου’ για την παρακολούθηση, καταγραφή 2
τεκµηρίωση

και

αξιολόγηση

των

περιβαλλοντικών,

κοινωνικών

και

οικονοµικών παραµέτρων της πόλης σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη ενός
ενιαίου Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών.
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ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Σύντοµες περιγραφές
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ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

Η ακτογραµµή της πόλης του Βόλου, που εκτείνεται από την περιοχή της Γορίτσας
περνά από το πάρκο, το παραλιακό µέτωπο του κέντρου , την περιοχή του λιµανιού
(ΟΛΒ), τα Πευκάκια, τις Αλυκές και φτάνει ως την περιοχή του Σωρού, είναι το
κρίσιµο πολεοδοµικό µέγεθος της πόλης, από την ανάπτυξη και την λειτουργία του
οποίου κρίνεται η ποιότητα της ζωής της πόλης, η δηµόσια εικόνα της, και ο τρόπος
που θα αναπτυχθεί ο Βόλος προς το µέλλον. Η δράση σκοπό έχει να την ανάδειξη
του σύγχρονου αστικού χαρακτήρα µε την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και
ιστορικών δεδοµένων της περιοχής.
Περιοχή Αναύρου – Πάρκο – Άγιος Κωνσταντίνος.
Προτείνεται η ενιαία η περιοχή της εκβολής του Ανάυρου και των Οµίλων.
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∆ιερευνώνται οι δυνατότητες ανάπτυξης των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων
(προοπτική διοργάνωσης Μεσογειακών Αγώνων). Αναβάθµιση των πλάζ και του
Πάρκου, αστικός εξοπλισµός µε υπαίθριες χρήσεις
Περιοχή Λιµένος Βόλου
Σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Λιµένος αναζητείται ένα σενάριο ανάπτυξης της
ευρύτερης περιοχής (µέχρι τα Πευκάκια) που θα δώσει µια νέα ταυτότητα και
αναπτυξιακή ώθηση στην πόλη του Βόλου. Το σενάριο αυτό, µε το σταδιακό
περιορισµό των εµπορικών χρήσεων του λιµανιού, θα συνδυάζει τουριστικές χρήσεις
φιλοξενίας και αναψυχής υψηλής στάθµης ευρύ δηµόσιο χώρο της πόλης σε
συνέχεια του παραλιακού µετώπου,

µε χώρους πρασίνου, για αναψυχή και

πολιτιστικές χρήσεις. Η ανάδειξη του βιότοπου του Ξηριά, συνδυάζεται µε την
δηµιουργία Θεµατικού Πάρκου που συνδέεται µε την αρχαιολογική περιοχή της
αρχαίας ∆ηµητριάδας και αναδεικνύει το µυθολογικό πλούτο της περιοχής της
Θεσσαλίας.
Περιοχή Πευκάκια.
Η περιοχή ορίζεται ως «αρχαιολογική εξοχή» του ∆ήµου Βόλου. Η ανάδειξη του
αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας ∆ηµητριάδας, η σύνδεσή του µε την πόλη, η
πιθανή αναστύλωση του κτηρίου του ∆ηµητρίου Πολιορκητή καθώς και η
τοπιογραφική αναµόρφωση ολόκληρης της µικρής χερσονήσου είναι τα βασικά
στοιχεία της επεµβατικής λογικής για την περιοχή.
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ,

Σκοπός της µελέτης είναι να υλοποιηθεί ένα νέο πρόγραµµα χρήσης και ένταξης
µέσα στην πόλη του Βόλου µιας κεντρικής και ιστορικής πλατείας - πάρκου που
αναζητεί το ρόλο της και τη συµβολική της διάσταση µέσα στην πόλη του Βόλου.
Μετά τη διερεύνηση και τη σύνταξη του προγράµµατος της πλατείας θα εκπονηθεί
αρχιτεκτονική µελέτη (προµελέτη και οριστική µελέτη) µιας νέας πρότασης για τη
διαµόρφωση της Πλατείας Ελευθερίας.
Θεµατολογία και περιγραφή του έργου
GreenKeys is part-financed by the European Union Community
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Η πλατεία Ελευθερίας µαζί µε τα ∆ικαστήρια αποτελεί µια ενιαία πολεοδοµική
ενότητα για την πόλη του Βόλου όπου εκεί εντοπίζεται το συµβολικό κέντρο της
πόλης. Πιθανά η αδυναµία να συγκροτήσει η πλατεία εντατικό -από συµβολική και
λειτουργική άποψη- αστικό χώρο µπορεί να οφείλεται και στην πρωτοκαθεδρία του
παραλιακού µετώπου ως κατ’ εξοχήν δηµόσιου χώρου της πόλης του Βόλου.
Τα ζητούµενα µιας νέας µελέτης για την πλατεία Ελευθερίας και τα ∆ικαστήρια είναι:
Η αντιµετώπιση σε ενιαίο σχέδιο των δύο χώρων ως ενιαία πολεοδοµική ενότητα.
Μελετώντας εναλλακτικά σενάρια για την αντιµετώπιση της διέλευσης της οδού Ελ.
Βενιζέλου.
Η απόδοση ισχυρής σύγχρονης ταυτότητας στην πλατεία µε τις διαµορφώσεις, τον
αστικό εξοπλισµό, τη φύτευση και το φωτισµό της. Έτσι, λόγω του συµβολικού της
χαρακτήρα, η πλατεία µπορεί να παρασύρει το Βόλο προς την εικόνα µιας
σύγχρονης Ευρωπαϊκής πόλης µε τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
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ΠΛΑΤΕΙΑ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,

Σκοπός του έργου είναι η δηµιουργία µιας Νέας Πλατείας και νέου χώρου πρασίνου
και αναψυχής στην οδό ∆ευτέρας Νοεµβρίου, µετά την κατεδάφιση του κτηρίου της
Υγειονοµικής Υπηρεσίας και τη δηµιουργία ενός ενιαίου αστικού χώρου στον οδικό
άξονα που συνδέει το Βόλο µε τη Νέα Ιωνία.
Θεµατολογία και περιγραφή του έργου
Το πάρκο που θα δηµιουργηθεί θα παραγάγει µια νέα αστική κατάσταση για την
πόλη του Βόλου. Θα αναδειχθεί έτσι η σχέση των γύρω κτηρίων (Σπίρερ και ΤΕΕ), µε
το δρόµο (2ας Νοεµβρίου), σε ένα σηµείο που ο σχεδιαστικός του χειρισµός µπορεί
να συντελέσει στην ενοποίηση του εµπορικού κέντρου του Βόλου µε τις µνηµειακές
εγκαταστάσεις περί το ∆ηµαρχείο και το ∆υτικό Τόξο της πόλης.
Τα ζητούµενα µιας νέας µελέτης για την πλατεία «∆ευτέρας Νοεµβρίου» είναι:
Η δηµιουργία µιας συνέχειας των αστικών – κεντρικών χρήσεων από το κέντρο του
Βόλου προς την δυτική πόλη (Παλαιά) και την Νέα Ιωνία.
Η αναζωογόνηση της απόληξης της οδού Ερµού προς την 2ας Νοεµβρίου.
GreenKeys is part-financed by the European Union Community
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Η απόδοση ισχυρής σύγχρονης ταυτότητας στην πλατεία µε τις διαµορφώσεις, τον
αστικό εξοπλισµό, τη φύτευση και το φωτισµό της. Η διαµόρφωση αυτής της
πλατείας θα µπορούσε να νοηθεί σαν µια πλατεία-εγκατάσταση, ένα σύγχρονο έργο
τέχνης σε αστική κλίµακα.
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ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ν.∆. ΤΟΞΟΥ ΒΟΛΟΥ
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Σε κοµβικό σηµείο του Βόλου βρίσκεται το Ν∆ τόξο του Βόλου. Η περιοχή αυτή
αποτελείται από την περιοχή του Κάστρου, την περιοχή των Παλαιών, την ζώνη του
σιδηροδροµικού σταθµού (ανάµεσα στον ποταµό Κραυσίδωνα και τη λεωφόρο
Λαµπράκη), την ζώνη ανάµεσα στο τελωνείο και την νέα αγορά και την πλατεία Ρήγα
Φεραίου. Πρόκειται για µια περιοχή η οποία περιλαµβάνει τον ιστορικό οικιστικό
πυρήνα της πόλης (Κάστρο, Παλιά) καθώς και σηµαντικά ιστορικά βιοµηχανικά
συγκροτήµατα που αποτελούν τοπόσηµα για την πόλη και είναι άρρηκτα
GreenKeys is part-financed by the European Union Community
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συνδεδεµένα µε την νεότερη ιστορία της και την συλλογική µνήµη των κατοίκων της.
Στην ζώνη αυτή διαπλέκονται διάφοροι αποσπασµατικοί χώροι πρασίνου, οικόπεδα
µε αρχαιολογικά ευρήµατα δεσµευµένα από την αρχαιολογική υπηρεσία, η ζώνη του
Κραυσίδωνα, το πάρκο γύρω από το ∆ηµαρχείο, τµήµατα του σιδηροδροµικού
σταθµού, νησίδες πράσινου ανάµεσα σε άξονες κυκλοφορίας . Η ζώνη αυτή περιέχει
επίσης µεγάλο αριθµό εγκαταστάσεων µεταφοράς (δρόµοι, σιδηρόδροµος, λιµάνι) και
λειτουργεί ως ζώνη εισόδου στην πόλη του Βόλου.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ Ν∆ ΤΟΞΟΥ
Τέσσερα ζητήµατα θεωρούνται κρίσιµα για την οργάνωση µιας στρατηγικής αστικής
παρέµβασης στην περιοχή, βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα.
Τα ζητήµατα αυτά είναι:
Ενοποίηση χώρων πρασίνου
Η ζώνη του Ν∆ τόξου περιέχει χώρους πρασίνου που σήµερα είναι διαµορφωµένοι
ως δηµόσιοι χώροι (πλατεία Ρήγα Φεραίου) είτε υφίστανται εξ υπολοίπου (ζώνη
Κραυσίδωνα, νότιο τµήµα ζώνης σιδηροδροµικού σταθµού, αρχαιολογικός χώρος
στην οδό Λαµπράκη). Η συνολική αντιµετώπιση των χώρων αυτών, η αισθητική και η
φυσική ενοποίησή τους µπορεί να δηµιουργήσει ένα σηµαντικό πνεύµονα στην
περιοχή αυτή, να αναιρέσει ασυνέχειες του ιστού και να ενισχύσει τόσο τις τοπικές
δραστηριότητες όσο και την υπερτοπική ταυτότητα της πόλης.
Συνοδευτικοί στόχοι∆ιαµόρφωση αρχαιολογικών χώρων
∆ίκτυο µουσείων και χώρων πολιτισµού
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Οι πλατείες και τα πάρκα αποτελούν θεµελιώδη στοιχεία του δηµόσιου προσώπου
κάθε πόλης µε προνοµιακή θέση στη συλλογική µνήµη των κατοίκων.
Η δηµιουργία της Πλατείας Πανεπιστηµίου είναι µια σηµαντικότατη αστική
παρέµβαση που θα εµπλουτίσει την δηµόσια υποδοµή της πόλης και θα διευρύνει το
συµβολικό κέντρο βάρους του Βόλου που παραδοσιακά εντοπίζεται στην περιοχή
του Αγ. Νικολάου. Η µελλοντική ανάπλαση και επανάχρηση του κτιρίου της
Καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγου από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας θα ενδυναµώσει
πολύ παραπάνω αυτήν την προοπτική.
Οι ∆ηµοτικές Αρχές του Βόλου στήριξαν µε τόλµη την ιδέα της πλατείας και έχουν
ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία απαλλοτρίωσης των ακινήτων που καταλαµβάνουν
τον προβλεπόµενο χώρο. Μετά το κρίσιµο αυτό βήµα ακολουθεί το κρίσιµο στάδιο
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των αποφάσεων για την µορφή και τον χαρακτήρα της πλατείας, µια διαδικασία που
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.
Το να αποκτήσει µια πλατεία αρχιτεκτονικές ποιότητες, συµβολικό αντίκρισµα και
λειτουργικότητα, να µετατραπεί δηλαδή από αµήχανο κενό σε προσφιλή συλλογικό
χώρο συνιστά αντικείµενο ενδελεχούς έρευνας που θα συγκεντρώσει και θα
σταθµίσει δεδοµένα, θα θέσει κριτήρια, θα ιεραρχήσει προτεραιότητες και θα
προτείνει διατάξεις.
Στα πλαίσια του έργου θα γίνει:
Ανάλυση του άµεσου και ευρύτερου αστικού περιβάλλοντος και καταγραφή των
ειδικών συνθηκών που θα επηρεάσουν τον σχεδιασµό της πλατείας.
∆ιερεύνηση των χρήσεων που µπορεί να δεχτεί η πλατεία και οι υπόγειοι χώροι και
ανάλυση των επιπτώσεων τους στη λειτουργία της πλατείας και στον περίγυρό της .
Πρόταση διαµορφώσεων και φυτεύσεων της επιφάνειας της πλατείας ( σε επίπεδο
προµελέτης).
Πρόταση και σύνταξη προδιαγραφών για τον αστικό εξοπλισµό και τα υλικά της
πλατείας.
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