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Η Αγκάστα είναι μια από τις παλαιότερες κωμοπόλεις του Οντάριο με 
ιστορία που ξεκινά από το 18ο αιώνα. Η περιοχή βρίθει από ιστορικά 
σπίτια αλλά και υπερσύγχρονες επαύλεις. Η Αγκάστα περιλαμβάνει 
τις εξής περιοχές: Αλγκόνκουιν, Ντόμβιλ, Μέιτλαντ, Μέιναρντ, Βόρεια 
Αγκάστα και Ρώμπιουκ (Algonquin, Domville, Maitland, Maynard, 
North Augusta, and Roebuck). Το Αλγκόνκουιν είναι μία ήσυχη 
περιοχή με σπίτια και η έδρα της δημοτικής βιβλιοθήκης. Το Ντόμβιλ 
είναι ένας μικρός οικισμός βόρεια του Πρέσκοτ και φιλοξενεί το 
Δημοτικό Πάρκο. Το Μέιτλαντ είναι παρόχθια πόλη γνωστή κυρίως 
για τις εγκαταστάσεις αναψυχής MERC και τις πίστες του σκι. Στα 
αξιοθέατα συγκαταλέγονται το Μουσείο Χόμγουντ (Homewood 
Museum), το Μπλου Τσερτς (Blue Church), το Πόιντ Μπάρελ (Point Baril), το Αντίκ Γουιλς-ιν-μόσιον 
(Antique Wheels in Motion) και το Φεστιβάλ της Εργατικής Πρωτομαγιάς της Βόρειας Αγκάστα. 
 

Στην Αγκάστα δραστηριοποιούνται μεγάλες βιομηχανίες όπως οι Ultramar Maitland Terminal, Nitrochem, 
Prax-Air, E.I. du Pont Canada Company, Invista Canada και Kemira Chemicals. Στην Αγκάστα οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αγροτικές δραστηριότητες είναι σε οργασμό. Το εμπορικό πάρκο της 
Αγκάστα βρίσκεται σε κομβικό σημείο στον επαρχιακό δρόμο αρ. 2, κοντά στον αυτοκινητόδρομο 401. 
Ολοένα και περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν την έδρα τους στην κωμόπολη της Αγκάστα. Οι 
επιχειρηματίες έρχονται στην περιοχή μας για την ήσυχη ατμόσφαιρα της εξοχής. 
 

Η κωμόπολη της Αγκάστα 
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Συνολικός πληθυσμός 7,353 (Statistics Canada Census 2016) 
Μέση θερμοκρασία Ιανουαρίου  -8 °C (27 °F) 
Μέση θερμοκρασία Ιουλίου  26 °C (70 °F) 

      Μέση ετήσια βροχόπτωση  784 mm rain, 198 cm snow 
Κατά κεφαλήν εισόδημα $87,782  
Μέσο οικογενειακό εισόδημα $105,966 
Μέσος όρος ποσοστού ανεργίας  5-6 %  
Ενήλικες απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1,815 
Ενήλικες με πτυχία ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 3,430 

       Μέσο κόστος μηνιαίας ενοικίασης διαμερίσματος με  
        2 κρεβατοκάμαρες $1,169 
       Μέσος όρος 3 υπνοδωματίων Μπανγκαλόου  $287,579 

    
 


