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Ο Δήμος Ελασσόνας σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας και 

με τη σύμφωνη συμμετοχή 90 εμπορικών επιχειρήσεων που βρίσκονται στο 

κέντρο της πόλης της Ελασσόνας, προβαίνουν σε μια ολοκληρωμένη 

πρόταση δράσεων που συνθέτουν την Πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου της 

Ελασσόνας», με Κωδικό ΟΠΣ 5037604, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

Α.   ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   

Δήμος Ελασσόνας  σε συνεργασία τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας 

προβαίνουν σε μία ολοκληρωμένη πρόταση δράσεων που συνθέτουν τη 

Πράξη ¨Ανοιχτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Ελασσόνας ", στην προσπάθεια 

επανακαθορισμού της οικονομικής βάσης της πόλης της Ελασσόνας , την 

αναβάθμιση των εμπορικών της δρόμων που θα έχει πολύ θετικές συνέπειες 

στην επαναχάραξη της εμπορικής και πολιτιστικής της ταυτότητας της. 

Αντικείμενο της συγκεκριμένης δράσης  είναι ο προσδιορισμός των βασικών 

χαρακτηριστικών των προσόψεων των ωφελούμενων επιχειρήσεων, καθώς 

και η ποιοτική αξιολόγηση του κοινόχρηστου χώρου κυρίως σε επίπεδο 

εξυπηρέτησης της μετακίνησης των καταναλωτών, όπως για παράδειγμα τα 

διαθέσιμα πλάτη πεζοδρομίων, η ασφάλεια, το επίπεδο φωτισμού κ.ά.. Μέσα 

από τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται ο εντοπισμός των 

λειτουργικών/αισθητικών προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν για 

την αναβάθμιση της κεντρικής αγοράς και την ενίσχυση της επισκεψιμότητάς 

της. 

Κεντρική ιδέα των παρεμβάσεων έχει να κάνει με την «χρωματική 

ενοποίηση» των όψεων. Στόχος είναι να διορθωθεί η ανομοιομορφία και η 

αισθητική επιβάρυνση που προκαλείται από λανθασμένες χρωματικές 

επιλογές και διαφορετικούς τρόπους σκίασης. Επιλέγονται λοιπόν γήινα 

χρώματα , τα οποία ταιριάζουν με τον χαρακτήρα της πόλης.  



 

Η περιοχή μελέτης για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Ελασσόνας, τοποθετείται 

στο διοικητικό και οικονομικό κέντρο της Ελασσόνας, αναπτύσσεται βόρεια 

της κεντρικής πλατείας της πόλης και περικλείεται από της οδούς 26ης 

Οκτωβρίου, Βενιζέλου και Αργοναυτών. Αναλυτικότερα οι οδοί της περιοχής 

παρέμβασης παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1: Οδοί που αποτελούν την περιοχή μελέτης στο Ανοικτό Κέντρο 

Εμπορίου Ελασσόνας 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

Οδός Οδικό Τμήμα Μήκος (m) 

Ελ. Βενιζέλου Όλη η οδός  320 

Αργοναυτών Όλη η οδός 90 

Πάνου Ζήδρου Όλη η οδός 70 

Δραχμής (Ερμή) Όλη η οδός 40 

6ης Οκτωβρίου Βενιζέλου-Βενιζέλου 520 

Σύνολο: 800 

 

 

 

Επίσης αναμένεται το σύνολο των κλειστών σήμερα καταστημάτων που θα 

ενταχθούν στο πρόγραμμα ανακαίνισης των όψεων , να 

επαναλειτουργήσουν 

 

Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση της πράξης είναι τα ακόλουθα:  



 Αισθητική και λειτουργική βελτίωση του δημοσίου κοινόχρηστου 

χώρου στην πόλη της Ελασσόνας. 

 Δημιουργία εμπορικής ταυτότητας, 

 Αύξηση της επισκεψιμότητας και του εισοδήματος των εμπορικών  

 επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης,  

 

 

 

 


