
ΜΙΑ ΟΑΣΗ ΣΤΗ ΠΟΛΗ

Α΄ ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

• Καθαρισµός ρέµατος και πρανών από σκουπίδια και άλλα φερτά υλικά.

• ∆ιερεύνηση των πηγών µόλυνσης του ρέµατος και διευθέτησή τους (Σηµειακές πηγές 

µόλυνσης  αγωγοί απόρριψης αστικών λυµάτων).

Β΄ ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

• ∆ιερεύνηση για το αν υπάρχει ανάγκη για συντήρηση/αναστήλωση του γεφυριού.

• Χάραξη περιπατητικού µονοπατιού, το οποίο θα είναι κατασκευασµένο µε τέτοια 

αρχιτεκτονική, ώστε να ταιριάζει µε το παλαιό γεφύρι της περιοχής (πλακόστρωτο –

καλντερίµι). Το µονοπάτι αυτό θα είναι και ποδηλατόδροµος.

• ∆ηµιουργία µικρών πλατειών σε συγκεκριµένα σηµεία της διαδροµής µε παγκάκια  (π.χ. 

έναρξη – µέση – τέλος).

• Τοποθέτηση φωτισµού (χρήση ηλιακής ενέργειας) 

• ∆ηµιουργία µικρής παιδικής χαράς.

Γ΄ ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

• Φύτευση µεσογειακών φυτικών ειδών κατά µήκος της διαδροµής.

Σκοπός της ανάπλασης θα πρέπει να είναι η αναδηµιουργία του παραδοσιακού τοπίου του 

Αγρινίου, όπως αυτό αναφέρεται στα γραπτά των ξένων περιηγητών. Επίσης,  πρέπει να δοθεί  

ιδιαίτερη  έµφαση στην ύπαρξη χρωµάτων. 
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• Προτεινόµενα είδη φυτών για φύτευση: 

Α) Στο ρέµα

• Ιτιές (Salix alba)

• Πλατάνια (Platanus orientalis)

• Ροζ και λευκές πικροδάφνες (Nerium oleander)

• Λυγαριές (Vitex agnus-castus)

• Βατοµουριές (Rubus sp.)

• Αρωµατικά φυτά, όπως η µέντα (Mentha piperita, Mentha aquatica) κ.ά. 

B) Στον υπόλοιπο χώρο

• Σπάρτο (Spartium junceum)

• Μυρτιές (Myrtus communis)

• ∆ενδρώδη µηδική (Medicago arborea)

• Αρκουδόβατος (Smilax aspera)

Γ) ∆έντρα στο χώρο

• Αµυγδαλιές (Prunus dulcis)

• Κουτσουπιές (Cercis siliquastrum)

• Ξυλοκερατιές (Ceratonia siliqua)

• Γκορτσιές (Pyrus amygdaliformis)

ΜΙΑ ΟΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ

Φυτεύοντας εδώ και εκεί µέσα στο χώρο, είδη φυτών όπως η ρίγανη (Origanum sp.), το θυµάρι 

(Thymus sp.), το άλυσο (Alyssum saxatile), η µέντα (Mentha sp.), η λαντάνα (Lantana sp.) και η 

βερόνικα (Veronica sp.), ο χώρος θα γεµίσει από πεταλούδες.

• Τοποθέτηση πινακίδων µε τα πουλιά και τα φυτά της περιοχής.
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• Τοποθέτηση τεχνητών φωλιών (για γαλαζοπαπαδίτσες, καλόγερους, κότσυφες, 

τσαλαπετεινούς και κουκουβάγιες) και ταϊστρών για τα πουλιά.

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

• Παρατήρηση πουλιών (Birdwatching)
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• Αθλητικές δραστηριότητες 

• Ενοποίηση «πράσινων» χώρων του Αγρινίου: 

Πάρκο – Περιοχή ανάπλασης – Άλσος Αγίου Χριστοφόρου

Η οποία µπορεί να συνοδευτεί και από µία µικρής κλίµακας ανάπλαση του περιφερειακού, ώστε 

να γίνει η διαδροµή πιο ασφαλής και φιλική (σκιά, χρώµα) προς τους περιπατητές και τους 

ποδηλάτες.
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