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Αλλάζει όψη το Μεσαίο του Δ. Ωραιοκάστρου - Σε πλήρη εξέλιξη οι

εργασίες ανάπλασης της πλατείας

Αλλάζει  όψη  η  Κοινότητα  Μεσαίου  του  Δήμου  Ωραιοκάστρου.  Οι

εργασίες για την ανάπλαση της πλατείας που ξεκίνησαν τέλη Ιουλίου

είναι  σε  πλήρη  εξέλιξη  και  σύντομα  πρόκειται  να  παραδοθεί  στους

κατοίκους ένας πανέμορφος χώρος αναψυχής, όπου θα κυριαρχούν το

πράσινο και το υδάτινο στοιχείο. 

Οι εργασίες ανάπλασης είχαν διακοπεί πριν από περίπου δέκα χρόνια,

λόγω προβλημάτων που προέκυψαν στη χρηματοδοτική ροή του έργου.

Μετά  από  ενέργειες  όμως  του  δημάρχου  Ωραιοκάστρου,  Παντελή

Τσακίρη, το έργο τέθηκε ξανά σε τροχιά επανεκκίνησης και επιτέλους

ξεκίνησε η υλοποίησή του.

Τις  προηγούμενες  ημέρες  ο  αντιδήμαρχος  Τεχνικών  Έργων  και

Πολεοδομίας,  Χαράλαμπος  Καζαντζίδης,  ο  αντιδήμαρχος  Αγροτικής

Ανάπτυξης και Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Καλλιθέας, Αριστείδης Λαζαρίδης και

ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Ωραιοκάστρου σε θέματα Τεχνικών

Έργων,  Αλέξανδρος  Αλεξίου,  βρέθηκαν  στην  Κοινότητα  Μεσαίου,

επιθεώρησαν τις εργασίες ανάπλασης και διαπίστωσαν πως οι εργασίες

προχωρούν με εντατικό ρυθμό.

«Στόχο  έχουμε  να  παραδώσουμε  στους  κατοίκους  του  Μεσαίου  μια

πλατεία αισθητικά και λειτουργικά αναβαθμισμένη,  που θα αποτελεί

σημείο αναφοράς για τους δημότες και πόλο έλξης για τους επισκέπτες

της περιοχής. Πετύχαμε την επανεκκίνηση των εργασιών ανάπλασης και

έτσι τους επόμενους μήνες η περιοχή του Μεσαίου θα αποκτήσει μια

πλατεία-κόσμημα»,  τόνισε  ο  δήμαρχος  Ωραιοκάστρου  Παντελής

Τσακίρης.



Τα χαρακτηριστικά του έργου

Στη νέα πλατεία Μεσαίου θα κυριαρχούν το πράσινο, ενώ θα υπάρχει

και  το  υγρό  στοιχείο,  καθώς  μεταξύ  άλλων  προβλέπονται  νέες

φυτεύσεις δέντρων και η δημιουργία ενός σιντριβανιού.

Ειδικότερα,  η  πλατεία  θα  επιστρωθεί  με  κυβόλιθους  διαφορετικού

χρωματισμού,  ούτως  ώστε  να  ξεχωρίζει  η  χρήση  του  δρόμου  ήπιας

κυκλοφορίας που την διασχίζει. Θα υπάρχουν και βυθιζόμενα εμπόδια,

τα οποία θα ανασηκώνονται τις απογευματινές ώρες, οπότε ο δρόμος

θα παύει να χρησιμοποιείται από τα οχήματα και θα αποτελεί μέρος

της υπό ανάπλαση πλατείας.

Σε κεντρικό σημείο θα τοποθετηθεί δάπεδο ασφαλείας,  με σκοπό να

δημιουργηθεί  πιστοποιημένη  παιδική  χαρά,  όπου  τα  παιδιά  θα

μπορούν να παίζουν με ασφάλεια. 

Ο  φωτισμός  της  πλατείας  θα ενισχυθεί  με  φωτιστικά  παραδοσιακού

τύπου  και  με  φωτισμό  ανάδειξης,  ενώ  προβλέπονται  ακόμη

διαπλατύνσεις  πεζοδρομίων  και  επιστρώσεις  με  πολύχρωμους

κυβόλιθους. 

Επίσης,  υπάρχει μέριμνα για την απρόσκοπτη κίνηση των ατόμων με

κινητικά προβλήματα, καθώς θα δημιουργηθούν κατάλληλες ράμπες.

Επιπλέον, παράλληλα με τις εργασίες για την ανάπλασης της πλατείας

θα  γίνουν  εργασίες  συντήρησης  εξωτερικά  του  κτιρίου  του  παλαιού

Κοινοτικού Καταστήματος Μεσαίου.

Το έργο έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τρεις μήνες.


