
Αναλυτικά οι 17 Αστικές Αναπλάσεις σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία

Έργα Αστικών Αναπλάσεων συνολικού προϋπολογισµού 127.146.867,33 εκατ. 

ευρώ, συµπεριλαµβάνει ο απολογισµός του 2018, της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας. Πρόκειται για 17 συνολικά έργα σε ∆ήµους και των τριών Περιφερειακών 

Ενοτήτων (Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας), τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της 

δεύτερης φάσης Αστικών αναπλάσεων που υλοποιεί η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, 

µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆υτική Ελλάδα 2014-2020.

Ακολουθούν αναλυτικά τα έργα:

Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας:

1. Ανάπλαση διαύλου πόλης και Βυρώνειο Πάρκο – ανάπλαση οδού 

Κύπρου (Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου)

Ανάπλαση συνολικού προϋπολογισµού 2.830.000 ευρώ για την ανάπτυξη της 

περιοχής µελέτης. Περιλαµβάνει παραχώρηση χώρου για την ήπια µετακίνηση πεζών –

ποδηλατών, την ανάδειξη της οµορφιάς της περιοχής, την προσέλκυση τουρισµού, τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των δηµοτών και παράλληλα τη διασφάλιση του 

υφιστάµενου επιπέδου εξυπηρέτησης της οδού Κύπρου για τα οχήµατα.

Στην οδό Κύπρου το ανατολικό τµήµα διαµορφώνεται σε ενιαίο πεζόδροµο –

ποδηλατόδροµο εξυπηρετώντας τις καθηµερινές µετακινήσεις πεζών – ποδηλατών και 

µε δυνατότητα ανάπτυξης χρήσεων αναψυχής. Στο Βυρώνειο διαµορφώνεται ένα skate 

park για χρήση από τους µαθητές των σχολείων της περιοχής µε τοίχους, οι οποίοι θα 

διατίθενται για graffiti.

2. ∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων σχεδίου της πόλης του Αγρινίου

Πρόκειται για διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων του αστικού ιστού της πόλης 

του Αγρινίου, συνολικού προϋπολογισµού 2.840.000 ευρώ. ∆ηµιουργούνται χώροι 

πρασίνου, διαδροµών περιπάτου και σύγχρονης παιδικής χαράς, κατασκευή πλήρους 

δικτύου αποχέτευσης όµβριων υδάτων και δικτύου ηλεκτροφωτισµού, µε παρεµβάσεις 

κυρίως σε υποβαθµισµένες περιοχές, οι οποίες είναι χαρακτηρισµένες ως Κοινόχρηστοι 

Χώροι Σχεδίου Πόλης και είναι αδιαµόρφωτες.
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Αναλυτικότερα, θα διαµορφωθούν η Νότια είσοδος του Αγρινίου, στην περιοχή 

του νέου Υπεραστικού Σταθµού των ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας, η Ανατολική είσοδος της 

πόλης, στην περιοχή Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας και η Βόρεια είσοδος της πόλης, στην 

περιοχή του κόµβου σταδίου στον Άγιο Κωνσταντίνο, στη συµβολή των οδών 

Μακρυγιάννη και Εθνικής Αντιστάσεως, καθώς και η περιοχή εργατικών κατοικιών οδ. 

Εργάνης.

3. Ανάπλαση νότιου τµήµατος Αιτωλικού

Το έργο αφορά δράσεις αστικής ανάπτυξης στην ∆ηµοτική Ενότητα Αιτωλικού και 

περιλαµβάνει έργα ανάπλασης στο Νότιο Αιτωλικό, µε διαµόρφωση των πεζοδροµίων 

και αναπλάσεις του νότιου µετώπου στη λιµνοθάλασσα, συνολικού προϋπολογισµού 

2.400.000 ευρώ. Επιτυγχάνεται η συνέχιση των έργων Αστικής Ανάπτυξης, 

επεκτείνοντας δράσεις πεζοδροµήσεων – αναπλάσεων της κεντρικής αρτηρίας Λάσκαρη 

και ανάδειξης ελευθέρων χώρων του σχεδίου πόλης.

4. Ανάπλαση παραλιακού µετώπου Αστακού, ανάδειξη ιστορικού κέντρου 

και αισθητική παρέµβαση, ενοποίηση και ανάδειξη των σηµαντικών σηµείων της 

πόλης µε την κεντρική πλατεία (Α΄ φάση)

Πρόκειται για εργασίες ανάπλασης, ανακατασκευής και διαµόρφωσης τµήµατος 

του παραλιακού µετώπου του Αστακού, των πεζοδροµιών και οδών που συνδέουν την 

παραλιακή οδό µε το κέντρο, καθώς και των κοινοχρήστων χώρων, συνολικού 

προϋπολογισµού 1.368.400 ευρώ.

Το έργο αποσκοπεί στη λειτουργική διαµόρφωση και την βελτίωση των 

συνθηκών κυκλοφορίας των πεζών και οχηµάτων του κέντρου της πόλης του Αστακού, 

την αναβάθµιση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων και της ενίσχυσης της τοπικής 

οικονοµίας.

5. Παρεµβάσεις αστικής αναβάθµισης σε επιλεγµένα σηµεία της Τοπικής 

Κοινότητας Θέρµου, ∆ήµου Θέρµου

Τα έργα συνολικού προϋπολογισµού 590.000 ευρώ αφορούν στη δηµιουργία 

χώρου αναψυχής στην πόλη του Θέρµου και στη διαµόρφωση χώρου συγκεντρώσεων 

και εορτασµών στον οικισµό Ταξιάρχη Τ.Κ Θέρµου, καθώς και χώρο αναδιάταξης της 

κίνησης πεζών και οχηµάτων. Οι παρεµβάσεις υλοποιούνται µε κριτήριο τη λειτουργική 
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αναβάθµιση των αστικών υποδοµών, της περιοχής που αποτελεί πόλο έλξης 

επισκεπτών.

6. Αστική ανάπλαση της πόλης της Παλαίρου

Αφορά εργασίες αντικατάστασης του οδοστρώµατος στον παραλιακό και σε 

παρακείµενους σε αυτόν δρόµους, στη νότια πλευρά της πόλης, προϋπολογισµού 

696.000 ευρώ. Το έργο αποσκοπεί στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής της Παλαίρου, 

ιδιαίτερη στην παραλιακή περιοχή.

Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας:

7. Ανάπλαση – ∆ιαµόρφωση Ιστορικού Κέντρου Χαλανδρίτσας

Στην εργολαβία περιλαµβάνονται ο Βυζαντινό Ναός του Αγίου Αθανασίου και ο 

Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου, το Πέτρινο Γεφύρι (Μεσανό Γεφύρι), ο δρόµος από τον 

Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου, προς τα Πλατάνια – Τρανή Βρύση.

Επιπλέον περιλαµβάνονται εργασίες υπογειοποίησης των εναέριων δικτύων της 

∆ΕΗ, ήπιος ηλεκτροφωτισµός των οδών και ανάδειξης των εκκλησιαστικών µνηµείων και 

τέλος η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης και άρδευσης. Ο προϋπολογισµός του 

έργου ανέρχεται σε 1.113.244.06 ευρώ. 

8. Ανάπλαση του Κεντρικού ιστού Κλειτορίας

Περιλαµβάνει την καθολική ανάπλαση της πλατείας, µετατρέποντας την σε 

λειτουργική και σηµείο αναφοράς για την Κλειτορία. Το έργο της αστικής ανάπλασης, 

προϋπολογισµού 661.417,59 ευρώ, στοχεύει στην αναβάθµιση και ανάδειξη του κέντρου 

του οικισµού και την ένταξη σε ενιαίο σχεδιασµό µνηµείων της περιοχής.

9. Ανάπλαση του Εµπορικού Κέντρου Αιγίου

Πρόκειται για έργο προϋπολογισµού 3,2 εκατ. ευρώ, που περιλαµβάνει εργασίες 

ανάπλασης, ανακατασκευής και διαµόρφωσης της Πλατείας Αγίας Λαύρας, των οδών 

Ζαΐµη, Γερµανού, Ασηµάκη Φωτήλα (από την οδό Ερµού – έως την Ταξιαρχών. 

Επιπλέον της Πλατείας Βαλφούρ και των τµηµάτων της οµώνυµης οδού και Κλεοµένους 
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Οικονόµου και της Ασηµάκη Φωτήλα (από την οδό Ταξιαρχών ως την Κλεοµένους 

Οικονόµου). Στην εργολαβία εξασφαλίζεται και διευθετείται η επέκταση των 

εγκαταστάσεων δικτύων, ηλεκτροφωτισµού στην Πλατεία, στα πεζοδρόµια και τις οδούς.

Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

10. Αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Πύργου

Τα έργα συνολικού προϋπολογισµού 2,6 εκατ. ευρώ περιλαµβάνουν πολλαπλές 

παρεµβάσεις µε στόχο την ανάδειξη του ιστορικού κέντρου, τη λειτουργική του 

αναβάθµιση και τη δηµιουργία σύγχρονων υποδοµών αστικού τύπου.

Προβλέπεται η ανακατασκευή των δύο επίπεδων πλατείας και Επαρχείου, η 

διαµόρφωση των αξόνων προσπελασιµότητας, η δηµιουργία χώρου πρασίνου και 

υπαίθριων εκδηλώσεων. Εξάλλου, επιτυγχάνεται η προσπελασιµότητα από το νότιο 

µέτωπο µέσω της οδού Αγίου Χαραλάµπους και της εγκαταλελειµµένης σκάλας, µε την 

κατασκευή επιπέδων πρασίνου και καταρράκτη.

11. Αστική ανάπλαση ιστορικού και εµπορικού κέντρου Αµαλιάδας

Το έργο προϋπολογισµού 2,3 εκατ. ευρώ έχει ως αντικείµενο την ανάπλαση –

αναδιαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων στο ιστορικό κέντρο της Αµαλιάδας. 

Περιλαµβάνει µια σειρά πλατειών, δρόµων και αδιαµόρφωτων εκτάσεων. Οι χώροι 

συνδέονται µεταξύ τους ως τµήµατα του συνεκτικού πολεοδοµικού ιστού.

Στόχος της αστικής ανάπλασης είναι η αναβάθµιση του ιστορικού και εµπορικού 

κέντρου της Αµαλιάδας, η οποία αξιολογείται ως σηµαντική και επείγουσα από φορείς 

και κατοίκους.

12. Αναπλάσεις Έδρας (Λεχαινά) και Ιστορικής Έδρας (Βάρδα) του ∆ήµου 

Ανδραβίδας – Κυλλήνης

Τη διαµόρφωση πεζοδροµίων και δρόµων ήπιας κυκλοφορίας και ανάλογο 

αστικό εξοπλισµό σε κεντρικές περιοχές των δηµοτικών ενοτήτων Λεχαινών και Βάρδας 

του ∆ήµου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, περιλαµβάνει το έργο αστικών αναπλάσεων 

προϋπολογισµού 1,7 εκατ. ευρώ.

Οι εργασίες ανάπλασης αποσκοπούν στην αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση 
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του αστικού χώρου των περιοχών, επιτυγχάνοντας την εµπορική και τουριστική 

αξιοποίησή τους και την βελτίωση της εξωστρέφειάς τους.

13. Ανάπλαση εισόδου πόλης της ∆.Ε Ανδραβίδας του ∆ήµου Ανδραβίδας 

– Κυλλήνης (ΠΕΟ – ∆ηµοτικό Γυµναστήριο)

Οι εργασίες ανάπλασης αφορούν στο τµήµα του δρόµου από τη διασταύρωση 

της Αθ. ∆ιάκου µε την οδό Εθνικής Αντιστάσεως µέχρι και το ∆ηµοτικό Γυµναστήριο, 

προϋπολογισµού 920.000 ευρώ. Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχει επιτευχθεί η 

λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση του αστικού χώρου και  η µείωση της 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης.

14. Ανάπλαση δηµοτικών οδών Αγ. Χαραλάµπους, Μακεδονίας & Παρόδου 

Αρχαίας Ήλιδας της ∆.Κ. Τραγανού

Οι εργασίες ανάπλασης προβλέπουν ανακατασκευή των υφιστάµενων και 

κατασκευή νέων πεζοδροµίων, βελτίωση του οδοστρώµατος, κατασκευή νέου 

ασφαλτοτάπητα, διευθέτηση των οµβρίων, κατασκευή νέων αγωγών στο υφιστάµενο 

δίκτυο και τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων.

Το έργο προϋπολογισµού 651.200 ευρώ, στοχεύει στη λειτουργική και αισθητική 

αναβάθµιση του οικισµού.

15. Ανάπλαση της Κεντρικής Οδού Αγίου Νικολάου ∆.Κ. Τραγανού 

Το έργο προϋπολογισµού 1,4 εκατ. ευρώ, αφορά στη διαµόρφωση και 

ανάπλαση των υφιστάµενων πεζοδροµίων, συνολικού µήκους 1.205 µέτρων εντός του 

οικισµού Τραγανού, αλλά και εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων.  Παράλληλα, 

προβλέπεται η διευθέτηση των οµβρίων και κατασκευή νέων αγωγών στο υφιστάµενο 

δίκτυο. 

16. Ανάπλαση περιοχών οικισµού Βρανά

Η εργολαβία περιλαµβάνει την ανάπλαση του οικισµού Βρανά της ∆ηµοτικής 

Ενότητας Βαρθολοµιού του ∆ήµου Πηνείου και την αντικατάσταση του πεπαλαιωµένου 

δικτύου ύδρευσης.

Το έργο προϋπολογισµού 1,1 εκατ. ευρώ αποσκοπεί στην ποιότητα της ζωής 
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των κατοίκων και επισκεπτών, στην αειφόρο ανάπτυξη και στην αναβάθµιση του δικτύου 

υδροδότησης.

17. Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Καλλιθέας και Τ.Κ. 

Μυρωνίων

Τη διαµόρφωση και κατασκευή πεζοδροµίων στις εισόδους των Τοπικών 

Κοινοτήτων Καλλιθέας και Μυρωνίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Αλιφείρας του ∆ήµου 

Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, περιλαµβάνει το έργο των αστικών αναπλάσεων 

προϋπολογισµού 535.000 ευρώ. Οι εργασίες ανάπλασης στοχεύουν στην ανάδειξη της 

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και την αύξηση επισκεψιµότητας.
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