Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας»

ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ :

28/06/2019
Με την υπ’ αρίθμ. 4276/1438/Α3/28/06/2019 απόφαση ένταξης της Πράξης «Ανοικτό
Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» με κωδικό ΟΠΣ 5034833

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :

«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας»

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΦΟΡΕΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:
ΦΟΡΕΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:

1.831.263,44 €

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:

1.831.263,44 €

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)
Ο Δήμος σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και τη συμμετοχή 134 επιχειρήσεων
προχωρά στη δημιουργία δομής Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Ναυπάκτου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΑΞΗΣ :

Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων αναβάθμισης της λειτουργικότητας και
αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και οργάνωσης της οικονομικής δραστηριότητας που
αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών. Η περιοχή
μελέτης, όπου χωροθετείται το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας, αποτελεί ιστορικό,
διοικητικό και οικονομικό κέντρο της πόλης της Ναυπάκτου.
Στην περιοχή μελέτης εσωκλείονται οι οδοί Τζαβέλλα, Ν. Μπότσαρη και οι κάθετοι οδοί αυτών,
Σισμάνη, Γελαού, Νόβα, Πλαστήρα, Επισκόπου Δαυίδ και Ψαρού. Η περιοχή μελέτης συνεχίζει στην
επέκταση των 2 πρώτων οδών δηλαδή στη Λεωφόρο Αθηνών, Ιντζέ και Θ. Νόβα καθώς και στις
καθέτους αυτών Μακκάση, Αρβανίτη και Κορυδαλλέως. Η συνολική έκταση της περιοχής είναι
περίπου 134,159 m2.
Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 1.831.263,44€ και η κατανομή
του ανά δικαιούχο είναι:
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ: 1.498.009,44
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: 333.254,00
Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει: Α) κατηγορίες ενεργειών που υλοποιεί ο Δήμος και Β)

κατηγορίες ενεργειών που υλοποιεί το Επιμελητήριο.
Α: ΔΗΜΟΣ
1 «Αναβάθμιση του Δημόσιου Χώρου»:
Η ανάπλαση των οδών έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου αστικού υπαίθριου
χώρου. Ο σχεδιασμός πρέπει να παράγει ένα δίκτυο υπαίθριων χώρων, που να ενώνει τους
διαθέσιμους χώρους που προορίζονται για χρήση από τους πολίτες και τους επισκέπτες του
οικισμού.
Η λειτουργική αναβάθμιση επιτυγχάνεται με επεμβάσεις στη γεωμετρία των οδών. Ο νέος
σχεδιασμός επιφέρει μεγιστοποίηση της επιφάνειας του χώρου που αποδίδεται στους πεζούς,
αφήνοντας στα οχήματα τον ελάχιστο απαιτούμενο χώρο για την εξυπηρέτηση της κίνησης
Δημιουργία «Πάρκου Τσέπης» με παρεμβάσεις στη δαπεδόστρωση, δημιουργία γραμμικών
στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα που λειτουργούν ως καθιστικά, εισαγωγή του στοιχείου του
νερού και φυτεύσεων.
Η προμελέτη αφορά την ανάπλαση δύο διακριτών ενοτήτων στην πόλη της Ναυπάκτου:
 Των οδών Νόβα, Καλατζοπούλου και Επισκόπου Δαυίδ, στο τμήμα από την οδό Κ.Τζαβέλλα
έως την οδό Νότη Μπότσαρη, της οδού Βασ.Πλαστήρα (προέκτασης της οδού
Καλατζοπούλου) από την οδό Κ.Τζαβέλλα έως την οδό Βαρδάκουλα, καθώς και της οδού Στ.
Μπλέρη, που τέμνει διαγώνια το Ο.Τ.136.


Της οδού Κορυδαλλέως, από την οδό Θ.Νόβα έως την οδό Καθόδου Δωριαίων (παραλιακή).

Η πρόταση, σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες μελέτες «Ανάπλαση – Διαμόρφωση Πλατείας
Αγίας Παρασκευής και κάθετων οδών Ψαρρού και Μανασσή», «Αστική Ανάπλαση εντός του
Ιστορικού Κέντρου Ναυπάκτου» και «Ανάπλαση – Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πόλης
Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη – Πία – Κεφαλόβρυσου – Τζαβελλαίων – Ησιόδου
και Οξύλου», συνθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης και ανάδειξης της ταυτότητας της
περιοχής, με συνεκτικές και αλληλένδετες παρεμβάσεις. Η πρόταση έχει ως στόχο τη δημιουργία
ενός αναβαθμισμένου τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά αστικού υπαίθριου χώρου, που θα
εξυπηρετεί και διευκολύνει την καθημερινή χρήση από τους πολίτες αλλά και την εμπορική –
οικονομική δραστηριότητα. Η ανάπλαση επιχειρεί να αξιοποιήσει την υψηλή τουριστική κίνηση για
την τόνωση της τοπικής οικονομίας και να συνδέσει το εμπορικό κέντρο με το παραλιακό μέτωπο
τόσο από το δυτικό του άκρο, όσο και από το ανατολικό του άκρο. Σκόπιμο είναι το εμπορικό κέντρο
να πλαισιώνεται από χώρους ανάπαυσης και χαλάρωσης (pocket parks), ώστε να συνδυάζει τις
λειτουργίες τουρισμού – εμπορίου – αναψυχής, με τρόπο που αυτές να αλληλοτροφοδοτούνται με
ροές επισκεπτών.
2 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης», και «Προμήθεια και εγκατάσταση
συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας»:
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παροχής (6.1) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (free
wifi), (6.2) τηλεχειρισμού δημοσίων υποδομών και δικτύων (πλατφόρμα «έξυπνης» πόλης), (6.3)
σύστημα «έξυπνης» ελεγχόμενης στάθμευσης, (6.4) «έξυπνης» πληροφόρησης (οθόνες εξωτερικού
χώρου και σύστημα διανομής περιεχομένου), (6.5) «έξυπνες» πεζοδιαβάσεις, και (6.6) «έξυπνα»
καθίσματα.
6 «Ενέργειες για την προετοιμασία του φακέλου πρότασης»: σύμβουλος προετοιμασίας φακέλου
πρότασης
7: Ενέργειες Ωρίμανσης : δαπάνες για μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων
8: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Δικαιούχο: δαπάνες για
συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης
Β: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

4 «Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής»
1. Επιχρωματισμός όψης (σπατουλάρισμα, 1 χέρι αστάρι, 2 χέρια ακρυλικό τσιμεντόχρωμα)

5

2.

Προμήθεια και τοποθέτηση δύο φωτιστικών σημέιων

3.

Προμήθεια και τοποθέτηση φυτοδοχείων

4.

Προμήθεια και τοποθιέτηση ανθοστηλών

5.

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κατασκευής για την ανάρτηση των φυτών

6.

Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αυτόματου ποτίσματος

7.

Προμήθεια και τοποθέτηση επιγραφής καταστήματος

«Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής»
1.

συστήματα / πλατφόρμες ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω υπηρεσιών
αλληλεπίδρασης, ενίσχυσης πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών.

2.

Μελέτη Μάρκετινγκ και Στρατηγικού Σχεδιασμού Αγοράς

8: «Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για τον Συνδικαιούχο»
1. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού
9: «Έκδοση αδειών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις σε ωφελούμενες επιχειρήσεις»
ΚΩΔ.
ΔΕΙΚΤΗ
CO01

CO04
CO08

ΣΤΟΧΟΙ/ ΔΕΙΚΤΕΣ :

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Παραγωγικές επενδύσεις:
Επιχειρήσεις
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις:
Επιχειρήσεις
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση
Ισοδύναμα
της απασχόλησης στις
πλήρους απασχόλησης
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
134,00

134,00
20,00

