
έργα και

της πόλης μας
και βελτιώνουν την

ποιότητα ζωής

την όψη
που αλλάζουν

του Δήμου Πατρέων
παρεμβάσεις

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
51.706.059,05 ΕΥΡΩ

Ο ∆ήµος Πατρέων διεκδίκησε και υλοποιεί µία 
σειρά έργων και δράσεων που εντάχθηκαν 
στο πρόγραµµα της Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης, 
και χρηµατοδοτούνται από το Ε.Π. «∆υτική 
Ελλάδα 2014-2020» .      

Πρόκειται για έργα που σχεδιάσαµε για την 
αναβάθµιση και βελτίωση της καθηµερινής 
µας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος, 
τη βελτίωση των υποδοµών της πόλης, την 
ανάπλαση όχι µόνο του ιστορικού κέντρου αλλά 
και υποβαθµισµένων συνοικιών και περιοχών 
του ∆ήµου µας, τη δηµιουργία ψηφιακών 
υποδοµών και την παροχή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών προς τους δηµότες. 

Μπορεί η υλοποίησή τους να δηµιουργεί µία 
πρόσκαιρη ταλαιπωρία, η ολοκλήρωσή τους 
όµως θα είναι µία δικαίωση για όλους µας. 

Ας σκεφθούµε την καθαρότερη θάλασσα που 
θα απολαµβάνουµε µετά την ολοκλήρωση 
των αποχετευτικών έργων, το ποδήλατο που 
θα βάλουµε στην καθηµερινότητά µας µε την 
ολοκλήρωση του δικτύου ποδηλατόδροµων  
στο παραλιακό µέτωπο της πόλης και στον 
πολεοδοµικό της ιστό, τη βόλτα στο πάρκο 
που  δηµιουργούµε στο Έλος της Αγυιάς, την 
ικανοποίηση που θα µας δίνει η αναβαθµισµένη 
εικόνα δρόµων, πεζόδροµων στο ιστορικό κέντρο 
και σε συνοικίες.

Η Πάτρα που ονειρευόµαστε, είναι η Πάτρα που 
διαµορφώνουµε µε έργα και διεκδικήσεις 

Διαμορφώνουμε 
την Πάτρα με έργα 
και διεκδικήσεις

Κώστας Πελετίδης

Μήνυµα του 
∆ηµάρχου Πατρέων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

Ο Δήμος Πατρέων,  υλοποιεί 
το Στρατηγικό σχέδιο που 
εκπόνησε στο πλαίσιο της 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, 
έχοντας ως στόχο:

• την αναβάθμιση και βελτίωση 
της καθημερινής μας ζωής

• τη βελτίωση των υποδομών 
της πόλης

• την προστασία του περιβάλλοντος

•  την ανάπλαση του ιστορικού 
κέντρου και συνοικιών 
της πόλης



Τα έργα και οι παρεµβάσεις που έχουν ήδη ενταχθεί 
στη Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη του ∆ήµου Πατρέων 
είναι συνολικού προϋπολογισµού 51.706.059,05 € και 
χρηµατοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  
∆υτικής Ελλάδας 2014-2020. 
Στρατηγικός φορέας είναι ο ∆ήµος Πατρέων που είναι και 
ο φορέας υλοποίησης της πλειοψηφίας των έργων αυτών.

Περίπου 100.000 τ.µ. κοινόχρηστων 
χώρων (πλατείες, πεζόδροµοι, 
πεζοδρόµια, ποδηλατόδροµοι) θα 
αναπλαστούν βελτιώνοντας την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων και 
δηµιουργώντας ένα πόλο έλξης για 
τους επισκέπτες της πόλης:    
1. Ανάπλαση άνω πόλης
2. Ανάπλαση  κάτω πόλης και ανάπτυξη 

ποδηλατόδροµων
3. Ανακατασκευή κλιµάκων ιστορικού 

κέντρου Πάτρας
4. Αστική ανάπλαση περιοχής Γούβας

Τα έργα αφορούν την κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης λυµάτων συνολικού µήκους 
23.550 τ.µ. στην παραλιακή ζώνη:
1. Αποχέτευση υποζωνών Α3α και Α3β 

που αφορά την περιοχή Εξω Αγυιά από 
Μειλίχου έως Κανελλοπούλου και από 
Αυστραλίας έως την παραλιακή ζώνη

2. Αποχέτευση λυµάτων Υποζώνης Α25 
που αφορά την παραλιακή ζώνη 
από Αγ. Παντελεήµονα έως 
Πλαζ - Κάµπινγκ Αγυιάς.  

3. Βασικά έργα αποχέτευσης λυµάτων 
παραλιακών υποζωνών Α6 Α7 Πόλεως 
Πατρών  και συναφείς εργασίες: αφορά 
την παραλιακή ζώνη από Παπαφλέσσα 
έως Γλαύκο

∆ηµιουργείται ένα ελκυστικό, 
οργανωµένο πάρκο 325 στρεµµάτων 
στην περιοχή του Camping και του 
Έλους της Αγυιάς για να αποδοθεί στην 
πόλη ένας σύγχρονος χώρος αναψυχής, 
άθλησης και περιπάτου

Μέσω του δικτύου θα 
παρακολουθούνται διάφοροι 
περιβαλλοντικοί δείκτες στο Ιστορικό 
Κέντρο της πόλης και τα στοιχεία αυτά 
θα είναι διαθέσιµα σε φορείς και κοινό

Πρόκειται για την κατασκευή 
ποδηλατοδρόµου που θα συνδέσει το Έλος 
και το Camping της Αγυιάς µε το ιστορικό 
κέντρο της Πάτρας και το Νότιο Πάρκο

Μέσω της εφαρµογής explorepatras.gr 
παρέχεται η δυνατότητα στους επισκέπτες 
να καθοδηγούνται σε σηµεία τουριστικού 
ενδιαφέροντος της πόλης µας και να 
λαµβάνουν πληροφορίες µέσω διαδικτύου 
και εφαρµογών κινητών τηλεφώνων.

Με το έργο αυτό ψηφιοποιήθηκαν οι 
σπάνιες και πολύτιµες συλλογές της 
∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών

Η ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων 
της περιοχής (δηµιουργία πεζόδροµων, 
ανακατασκευή οδοστρωµάτων 
και πεζοδροµίων, πράσινο, 
ηλεκτροφωτισµός κ.α.) θα βελτιώσει 
την ποιότητα ζωής των κατοίκων της 
ευρύτερης περιοχής των Ζαρουχλείκων

Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων ∆ιαχείρισης 
και Ενηµέρωσης των Πολιτών 
για Έξυπνες Θέσεις Στάθµευσης, 
Κυκλοφοριακή κίνηση και Έξυπνες 
Στάσεις 

8.740.000,00 €
11.824,000,00 € 

265.000,00 €

1.108.867,00 €

6.950.000,00 €

3.450.000,00 €

8.350.000,000 €

3.145.000,00 €

150.000,00 €

551.248,45 €

200.000,00 €

200.000,00 €

2.756.000,00 €

950.000,00 €

Προϋπολογισµός

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
CAMPING – ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞΥΠΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ

Το έργο αυτό αφορά την πρόσβαση στη 
συλλογή της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης µε 
χρήση  τεχνολογίας ταυτοποίησης µέσω 
ραδιοσυχνοτήτων (RFID) καθώς και στην 
παροχή  υπηρεσιών υποστήριξης του Κέντρου 
∆ιαλειτουργικότητας του ∆ήµου Πατρέων

Με τις εργασίες συντήρησης και 
αποκατάστασης του ∆ηµοτικού Θεάτρου 
«Απόλλων», θα αποκατασταθούν  πλήρως 
οι φθορές που έχει προκαλέσει ο χρόνος 
στο εσωτερικό και το εξωτερικό του ώστε 
να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση.  
Παρεµβάσεις θα γίνουν και για την 
αναβάθµιση του  Μεγάρου Λόγου και 
Τέχνης (Φορέας Υλοποίησης: ∆ιεύθυνση 
Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων 
και Σύγχρονων Μνηµείων)  

Αφορά υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου 
για δράσεις της ΒΑΑ και δράσεις 
δηµοσιότητάς της 

Ενίσχυση των 
δηµιουργικών 
επιχειρήσεων της ∆υτικής 
Ελλάδας ΒΑΑ
∆ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
(Φορέας Υλοποίησης: 
∆ιΑΠ Π∆Ε)

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α  
Ενίσχυση του µεγέθους και 
της ανταγωνιστικότητας 
Μεταποιητικών και 
λοιπών επιχειρήσεων 
της Π∆Ε ΒΑΑ ∆ΗΜΟΥ 
ΠΑΤΡΕΩΝ (Φορέας 
Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ) 

Στερέωση και αποκατάσταση 
Νοτιοανατολικού πολυγωνικού 
Οθωµανικού Προµαχώνα Κάστρου 
Πάτρας (Φορέας Υλοποίησης: Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Αχαΐας) 

159.998,72 €

12.791.126,71 €

480.000,00 €

80.000,00 €

480.340,38 €

310.248,77 €

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΑΠΟΛΛΩΝ»  
ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Δράση Αριθμός 
Επιχειρ.

ΣΥΓΧΡ ΔΔ ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

802.641,94 €

576.176,23 €
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