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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» 
 

 
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΕ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ» 
 

 
 
ΕΝΤΑΞΗ  ΠΡΑΞΗΣ  
 
 

27 – 4 – 2016 
Με την αρ. 1661/27-04-2016απόφαση  ένταξης της  Πράξης  

«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΕ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000463 . 

 
ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΑΞΗΣ  
 

 
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΕ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ» 

 
 
ΦΟΡΕΑΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: 

 
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:  

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 
2.003.653,00 € 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 
                                      1.806.420,85 €  

 
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΠΡΑΞΗΣ 
 

Το έργο  αφορά ανάπλαση – διαμόρφωση – αναβάθμιση και 
ενίσχυση του κεντρικού πυρήνα της πόλης, στην επέκτασή του 
ανατολικά τηςΚαστρόπολης, που περικλείεται από τις οδούς: 
Αρβανίτη – Θ. Νόβα - Π. Ρήγα και Αθηνών με τις οποίες 
συνδέονται οι διαμορφωμένοικοινόχρηστοι χώροι «Πλατεία 
Φαρμάκη», «Πλατεία Πιά», «Πλατεία Κεφαλόβρυσου», Πλατεία 
Τζαβελλαίων, «Πλατεία Ησιόδου» και«Πλατεία Οξύλου». 

Συνοπτικά  πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες: 

1. Ανάπλαση και λειτουργική διαμόρφωση τμήματος των οδών και 
των πεζοδρομίων του κεντρικού πυρήνα της πόλης της 
Ναυπάκτου 
(οδοί Αρβανίτη – Θ. Νόβα - Π. Ρήγα και Αθηνών) με παράλληλη 
εξασφάλιση χώρων φύτευσης, δικτύου άρδευσης και αστικού 
εξοπλισμού. 
2. Nέο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στις υπό ανάπλαση οδούς, 
πεζοδρόμια κλπ. 
3. Αναβαθμισμένο δίκτυο ύδρευσης με την αντικατάσταση των 



αγωγών αμιάντου ύδρευσης από αγωγούς πολυαιθυλενίου (PE). 
 Η εν λόγωαντικατάσταση καλύπτει την περιοχή από την δεξαμενή 
στη θέση Βαρναράχη έως τη γέφυρα του χειμάρρου Σκα και την 
«ΠλατείαΦαρμάκη» (επί των οδών Παυσανία-Ασκληπιού και 
Αθηνών). 
4. Διαχωρισμός του παντορροϊκού αποχετευτικού δικτύου επί της 
οδού Αθηνών από την «πλατεία Κεφαλόβρυσου» μέχρι την 
«πλατείαΦαρμάκη», με σκοπό την αναβάθμιση του δικτύου 
αποχέτευσης. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η αποχέτευση 
των λυμάτων θαπραγματοποιείται από δίδυμους αγωγούς από 
πολυπροπυλένιο (ΡΡ) οι οποίοι θα τοποθετηθούν εκατέρωθεν της 
οδού Αθηνών. Ο υφιστάμενος λιθόκτιστος παντορροϊκόςαγωγός 
θα χρησιμοποιείται πλέον μόνο για την απορροή όμβριων υδάτων 
τα οποία θα καταλήγουν σε φυσικούς αποδέκτες. 
5. Ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης όμβριων στις υπόλοιπες 
οδούς της περιοχής παρέμβασης (όπου απαιτείται), με 
τοποθέτηση νέωναγωγών από πολυπροπυλένιο (PP) και σύνδεσή 
τους με το υφιστάμενο δίκτυο, έτσι ώστε τα όμβρια να οδηγούνται 
στη θάλασσα. 
6. Υπογειοποιημένοτο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης στην 
περιοχή παρέμβασης με σκοπό την αισθητική αναβάθμισή της. 
7. Ολοκλήρωση εκσκαφών και αποτύπωσηςαρχαιολογικών 
ευρημάτων στην περιοχή του έργου. 
 
 

 
ΣΤΟΧΟΙ  

 

Η  ανάπλαση μέρος   του ιστορικού και  εμπορικού  κέντρου  της  
πόλεως  της  Ναυπάκτου . 

Η  δημιουργία  και  εξασφάλιση υψηλής  ποιότητας δημοσίων  
κοινόχρηστων  χώρων  μαζί με την ομαλή , ανεμπόδιστη και 

ασφαλή κίνηση πεζών και ΑΜΕΑ  .  

Η  ελεγχόμενη κίνηση των  αυτοκινήτων. 
Η αναβάθμιση των  δικτύων   υποδομής  με  την αντικατάσταση 

των αμιαντοσωλήνων ύδρευσης και το  διαχωρισμό του 
παντορροϊκού αποχετευτικού δικτύου. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 



 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


