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«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» 

 
 
 
ΕΝΤΑΞΗ  ΠΡΑΞΗΣ  
 
 

22 – 02 – 2018 
Με την αρ. 613/22-02-2018 απόφαση  ένταξης της  Πράξης  
Ένταξη της Πράξης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010529. 
 
ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΑΞΗΣ  
 

 
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» 

 
 
ΦΟΡΕΑΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: 

 
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:  

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 
2.580.000,00 € 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 
                                    2.043.577,60 €  

 
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 
 

Η  πρόταση αναφέρεται στην ανάπλαση εντός του Ιστορικού 

Κέντρου της Πόλεως Ναυπάκτου. Ειδικότερα η ανάπλαση  

περιλαμβάνει αντικατάσταση οδοστρώματος από φυσικά υλικά – 
διαπλάτυνση διαμόρφωση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων 

χώρων και ανάπλαση πλατείας εντός του ιστορικού κεντρικού 
πυρήνα τη πόλης γύρω από το λιμάνι, που περικλείεται από τα 

τείχη της πόλεως και συγκεκριμένα από την αρχή του τείχους 

(ανατολική πλευρά) μέχρι και το κλείσιμο αυτών (δυτική 
πλευρά).  

Το ιστορικό κέντρο της πόλης, αναλυτικότερα,  περικλείεται στο 
βόρειο τμήμα του από τα τείχη της ανατολικής πλευράς που 

ξεκινούν από την οδό Τζαβέλα στο ύψος της οδού Αγελάου, 

μετά το δημαρχείο της πόλης,  και τα τείχη της δυτικής πλευράς 
που βρίσκονται στην συμβολή των οδών Νόβα και Θέρμου και 

στο νότιο τμήμα από τη δυτική πλευρά των τειχών από την οδό 
Παπαχαραλάμπους και την ανατολική πλευρά στην συμβολή των 

οδών Νότη Μπότσαρη και Αγελάου. Επίσης περιλαμβάνει την 
κατασκευή της υποδομής, των έργων υπόγειων δικτύων 

ύδρευσης, αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων, των έργων 

ηλεκτροφωτισμού και την τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού 
.Η ανάπλαση αποσκοπεί στην ανάδειξη της Καστρόπολης 



Ναυπάκτου και τη σύνδεσή της με το παραλιακό μέτωπο 
ανατολικά και δυτικά του λιμένος. Στην αισθητική αποκατάσταση 

– αναβάθμιση των οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, στην 

εξασφάλιση συνεχής, ανεμπόδιστης και ασφαλής κίνησης πεζών, 
στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και στη διευθέτηση της 

στάθμευσης των οχημάτων.  

 
ΣΤΟΧΟΙ  

 

Στόχος  της  πρότασης  είναι η   ανάπλαση   του ιστορικού και  

εμπορικού  κέντρου  της  πόλεως  της  Ναυπάκτου και η  σύνδεση 

του ανατολικού και του δυτικού τμήματος του κεντρικού πυρήνα, διαμορφώνοντας 
έναν αναβαθμισμένο πολεοδομικό ιστό, που θα παρέχει συνεχή και ανεμπόδιστη 
κίνηση πεζών, στο σύνολο της περιοχής (ανατολικό - κεντρικό - δυτικό τμήμα), 
συμβάλλοντας  μακροπρόθεσμα στην μείωση της χρήσης του αυτοκινήτου και στην 
επιλογή βιώσιμων τρόπων κινητικότητας, μέσω του ποδηλατοδρόμου και των Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς. Αποτέλεσμα η  προστασία του Περιβάλλοντος  και   η  Μετάβαση 
σε μία 
οικονομία φιλική στο περιβάλλον   . 
 

 
 
                                                              ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 

 
 
 
 
 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


