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Η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Δυτικής Ελλάδας 2014 – 2020  
 

1. Υποβολή Στρατηγικών Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) από τις 

αρμόδιες Αστικές Αρχές (Δήμο Πατρέων και Δήμο Αγρινίου) στις 27-09-2016.  

2. Έγκριση των Στρατηγικών Σχεδίων στις 27-01-2017 από την ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ.  

3. Έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης της εξειδίκευσης και των κριτηρίων 

επιλογής των δράσεων.  

4. Ορισμός των Αστικών Αρχών (05-05-2017) ως Ενδιάμεσων Φορέων του Ε.Π. 

«Δυτικής Ελλάδας 2014 - 2020» για το στάδιο Β1 της αξιολόγησης των δράσεων 

που περιλαμβάνονται στις Στρατηγικές ΒΑΑ.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατέθηκε αρχικά στις ΒΑΑ ανήρχετο στα 

63.700.000,00 € για ΕΤΠΑ, 1.000.000,00 € για ΕΚΤ και 160.000 € Τ.Β. 

Τον Φεβρουάριο του 2020 μετά από διαβούλευση με του φορείς των στρατηγικών ΒΑΑ 

(Δήμο Πατρέων και Δήμο Αγρινίου) έγινε διεύρυνση της λίστας των προτεινόμενων 

δράσεων των δύο στρατηγικών. Ο συνολικός Π/Υ πλέον διαμορφώνεται στα 

132.274.000,00 € για ΕΤΠΑ, 1.000.000,00 € για ΕΚΤ και 160.000 € Τ.Β. 

Μέχρι σήμερα έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο του Π/Υ που διατίθεται, για δράσεις 

Στρατηγικών ΒΑΑ στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».  

1. Δήμος Πατρέων 

Στην Στρατηγική του Δήμου Πατρέων περιλαμβάνονται δράσεις που κυρίως αφορούν: 

• Στη δημιουργία νέων έργων και δομών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των λαϊκών 

στρωμάτων και αναβαθμίζουν την κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης. 

• Στην ανάδειξη του κοινωνικού – πολιτιστικού ρόλου του Δήμου 

Ο αρχικός Π/Υ για την ΒΑΑ του Δήμου Πατρέων ανήρχετο στο ποσό των 43.880.000 € 

(ΕΤΠΑ 43.500.000 €, ΕΚΤ 300.000 €, Τ.Β. 80.0000 €).  

Μετά την διαβούλευση του Φεβρουαρίου του 2020 ο συνολικός Π/Υ ανέρχεται πλέον 

στα 79.170.000 € (ΕΤΠΑ 78.790.000 €, ΕΚΤ 300.000 €, Τ.Β. 80.0000 €). 

Έχουν ενταχθεί 37 συνολικά πράξεις (22 πράξεις αφορούν υποδομές –

προμήθειες – υπηρεσίες πλην κρατικών ενισχύσεων και 15 αφορούν πράξεις 

κρατικών ενισχύσεων)  με Π/Υ 66,5 εκ. €, έναντι 26 πράξεων μέχρι 

31/12/2021 με Π/Υ 58 εκ. €. 

Μέχρι σήμερα έχουν συμβασιοποιηθεί  26 πράξεις με συνολικό Π/Υ 19 εκ. €, 

οι πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 6,5 εκ. € έναντι 2,5 εκ. € έως 31-12-

2021. 
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Το ποσοστό συμβασιοποίησης αγγίζει το 30 % των ενταγμένων έργων ενώ το 

ποσοστό δαπανών το 9,7%. 

Πράξη: Δημοσιότητα ΒΑΑ Δήμου Πατρέων  
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Ψηφιοποίηση Συλλογών Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Πατρών  

 

Ψηφιοποίηση Συλλογών Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών, ΒΑΑ Δήμου 
Πατρέων 

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ 
Προϋπολογισμός: 200.000,00€ 
Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Πατρέων Περιγραφή 

Με την παρούσα Πράξη επιτυγχάνεται η δημιουργία ενιαίου ψηφιακού 
πολιτιστικού αποθέματος και διασφαλίζεται η διατήρηση και η 
βιωσιμότητα των ψηφιακών πόρων που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του 
έργου. Τα μεταδεδομένα και το ψηφιακό περιεχόμενο θα εγγραφούν στην 
υποδομή που διατηρείται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στο οποίο 
θα τηρείται κατάλογος και αντίγραφα των πολιτιστικών πόρων της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Πατρέων. 

 
 
Ενημέρωση των έργων ΒΑΑ Πατρών, όπως απεικονίζεται στην ιστοσελίδα του Δήμου.  
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Πράξη: Ανάπλαση αξιοποίηση περιοχής camping έλους Αγυιάς ΒΑΑ Δήμου Πατρέων  

Παράλληλα αξιοποιώντας την Τεχνική Βοήθεια του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας έχουν 

ενταχθεί 3 πράξεις συνολικού Π/Υ 150.000 €, που αφορούν στην τεχνική  υποστήριξη 

και την δημοσιότητα του ΒΑΑ Πατρών. 
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2. Δήμος Αγρινίου 

Στην Στρατηγική του Δήμου Αγρινίου περιλαμβάνονται δράσεις για: 

• Την δημιουργία «πράσινου» δακτυλίου περιμετρικά της πόλης και 

• Την αστική ανάπλαση και περιβαλλοντική αναβάθμιση της κεντρικής περιοχής της 

πόλης. 

Ο συνολικός Π/Υ για την ΒΑΑ του Δήμου Αγρινίου ανέρχεται στο ποσό των 

20.980.000,00 € (ΕΤΠΑ 20.200.000 €, ΕΚΤ 700.000 €, Τ.Β. 80.0000 €). Μετά την 

διαβούλευση του Φεβρουαρίου του 2020 ο συνολικός Π/Υ ανέρχεται πλέον στα 

54.264.000 € (ΕΤΠΑ 53.484.000 €, ΕΚΤ 700.000 €, Τ.Β. 80.0000 €). 

Έχουν ενταχθεί 30 συνολικά πράξεις (19 πράξεις αφορούν υποδομές –

προμήθειες – υπηρεσίες πλην κρατικών ενισχύσεων και 11 αφορούν πράξεις 

κρατικών ενισχύσεων)  με Π/Υ 43 εκ. €, έναντι 21 πράξεων μέχρι 

31/12/2021 με Π/Υ 29,6 εκ. €. 

Μέχρι σήμερα έχουν συμβασιοποιηθεί  23 πράξεις με συνολικό Π/Υ 13,7 εκ. 

€, οι πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 4,6 εκ. € έναντι 3,2 εκ. € έως 31-12-

2021. 

Το ποσοστό συμβασιοποίησης αγγίζει το 32 % των ενταγμένων έργων ενώ το 

ποσοστό δαπανών το 10,7 %.  
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Πράξη: Προμήθεια συστήματος κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων Δήμου 

Αγρινίου  

 

 

Πράξη: Επέκταση και Αναβάθμιση Συστήματος GIS BAA Δήμου Αγρινίου 

 

03/10/2017 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ  

Τίτλος 
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ  ΣΤΗΝ  ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»  

Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Προϋπολογισμός 4.800.000,00€ 

Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

Περιγραφή 
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η αναβάθμιση της νοτιοανατολικής εισόδου της 
πόλεως Αγρινίου με κατασκευή νέων και ανακατασκευή υπαρχουσών οδών στο Δ.Δ. 
Αγρινίου και συγκεκριμένα βρίσκεται: Α) Ανατολικά της Εθνικής Οδού Αγρινίου - 
Αντιρρίου, (οδ. Μ. Κατράκη έως την οδ. Αγ. Ιωάννη Ρηγανά). Β) Νότια της Εθνικής 
οδού Αντιρρίου - Ιωαννίνων (νέος υπεραστικός σταθμός του ΚΤΕΛ Ν. Αιτωλ/νίας, 
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Μουσικό Σχολείο Αγρινίου έως την οδό Αναπαύσεως). 

Στόχοι 

Με την υλοποίηση της Πράξης μετά την ανακατασκευή των οδών και των κόμβων της 
περιοχής παρέμβασης, των προσβάσεων για τα ΑμΕΑ, της αναβάθμισης των δικτύων 
υποδομών, της εκτεταμένης φύτευσης πρασίνου κλπ. βελτιώνονται οι βιώσιμες 
μεταφορές της περιοχής παρέμβασης, επιτυγχάνεται η άρση εμποδίων σε βασικές 
υποδομές δικτύων (07), ενισχύεται η περιφερειακή κινητικότητα (7.γ.1), ενισχύεται η 
επενδυτική προτεραιότητα μέσω σύνδεσης δευτερευόντων κόμβων με τις υποδομές 
ΔΕΔ-Μ (7b) και βελτιώνεται η προσβασιμότητα σε αστικά κέντρα και σε σημεία γενικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος (7.β.1) 

 

 

Ενημέρωση των έργων ΒΑΑ Αγρινίου, όπως απεικονίζεται στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

 

Παράλληλα αξιοποιώντας την Τεχνική Βοήθεια του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας έχουν 

ενταχθεί 2 πράξεις συνολικού Π/Υ 80.000 €, που αφορούν στην τεχνική  υποστήριξη 

και την δημοσιότητα του ΒΑΑ Αγρινίου. 
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Η Ολοκληρωμένη  Χωρική  Επένδυση σε υπο- περιφερειακές 

περιοχές στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2014 – 

2020 

1. Υπογραφή συμφώνων συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των 

Δήμων των περιοχών Μεσολογγίου, Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας.  

2. Υποβολή Σχεδίων των ΟΧΕ, από τις αρμόδιες αρχές στις 30-09-2016 

(Περιφερειακές Ενότητες Αιτ/νίας και Ηλείας).  

3. Έγκριση των Στρατηγικών Σχεδίων στις 21-12-2016 από την ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ.  

4. Έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης της εξειδίκευσης και των κριτηρίων 

επιλογής των δράσεων. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για τις ΟΧΕ ανέρχεται στα 60.793.952,00 

€ για ΕΤΠΑ, 1.200.000,00 € για ΕΚΤ και 160.000 € Τ.Β.  

Μέχρι σήμερα έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο του Π/Υ που διατίθεται, για δράσεις 

Στρατηγικών ΒΑΑ στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». 

1. Περιοχή Μεσολογγίου – Αιτωλικού 

Το όραμα της ΟΧΕ Μεσολογγίου – Αιτωλικού επικεντρώνεται στην καθιέρωση ενός 

νέου οικο-αναπτυξιακού και χωροταξικού προτύπου βασισμένου στο ενδογενές 

ανθρώπινο, φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της περιοχής της λιμνοθάλασσας 

Μεσολογγίου, αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη συμβολή του υδάτινου στοιχείου στην 

ταυτότητα και οικονομία της περιοχής. Ο συνολικός Π/Υ για την περιοχή Μεσολογγίου 

– Αιτωλικού ανέρχεται στο ποσό των 20.530.000,00 € (ΕΤΠΑ 19.850.000,00 €, ΕΚΤ 

600.000 €, Τ.Β. 80.0000 €). 

Έχουν ενταχθεί 26 συνολικά πράξεις (7 πράξεις αφορούν υποδομές –

προμήθειες – υπηρεσίες πλην κρατικών ενισχύσεων και 19 αφορούν πράξεις 

κρατικών ενισχύσεων)  με Π/Υ 10,9 εκ. €, έναντι 14 πράξεων μέχρι 

31/12/2021 με Π/Υ 9,2 εκ. €. 

Μέχρι σήμερα έχουν συμβασιοποιηθεί  24 πράξεις με συνολικό Π/Υ 9,2 εκ. €, 

οι πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 5,5 εκ. € έναντι 4,6 εκ. € έως 31-12-

2021. 

Το ποσοστό συμβασιοποίησης αγγίζει το 84 % των ενταγμένων έργων ενώ το 

ποσοστό δαπανών το 50,8 %.  
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Πράξη: Αποκατάσταση Ξενοκρατείου κτηρίου στο Μεσολόγγι και μετατροπή σε 

Μουσείο 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Πράξη, με κωδικό ΟΠΣ: 5041932, υλοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική 

Ελλάδα 2014-2020» (Ο.Χ.Ε. Μεσολογγίου – Αιτωλικού) και έχει συνολικό 

προϋπολογισμό: 100.000 €. Προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως 30-6-23. 

Στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπεται: σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτιστικής 

διαδρομής/ών αφηγηματικού χαρακτήρα γύρω από τις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου 

και Αιτωλικού με σταθμούς σε στοιχεία πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, η οποία 

θα αναπτύσσεται μέσω ψηφιακών εφαρμογών με διαφορετικά επίπεδα πληροφόρησης, 

που θα κατευθύνουν τον επισκέπτη στη φυσική επίσκεψη των σταθμών των 

διαδρομών ή θα του παρέχουν τη δυνατότητα εικονικής επίσκεψης μέσω ψηφιακών 

μέσων. Μέρος του φυσικού αντικειμένου του έργου θα υλοποιηθεί εντός του 

Ξενοκρατείου Μουσείου Ι.Π. Μεσολογγίου και κυρίως στην αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων του, η οποία προβλέπεται να λειτουργεί και ως Κέντρο Πληροφόρησης της 

Πολιτιστικής Διαδρομής. 

Για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου θα πραγματοποιηθεί ανοικτή 

διαγωνιστική διαδικασία – διαγωνισμός κάτω των κοινοτικών κατωφλίων, η διακήρυξη 

του οποίου έχει ήδη προεγκριθεί από την Ε.Υ.Δ. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 

Ενημέρωση έργου ΟΧΕ Μεσολογγίου – Αιτωλικού, όπως απεικονίζεται στην ιστοσελίδα 

της ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας - Λευκάδας. 

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των δικαιούχων για πράξεις των ΟΧΕ εντάχθηκε μία 

πράξη με Π/Υ 60.000,00 € που αφορά στην Τεχνική Υποστήριξη της ΠΕ Αιτ/νίας. 

 

 

 

 

  

https://www.efaaitl.gr/
https://www.efaaitl.gr/


ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΧΕ και ΒΑΑ 

12 

 

[12] 
 

2. Περιοχή Κατακόλου Αρχαίας Ολυμπίας 

Το όραμα της ΟΧΕ Κατακόλου - Αρχαίας Ολυμπίας επικεντρώνεται στην παραγωγική 

ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας μέσω της ανάδειξης 

της παγκόσμιας ταυτότητάς της, με γνώμονα τον άνθρωπο και το περιβάλλον 

Ο συνολικός Π/Υ για την περιοχή Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας ανέρχεται στο ποσό 

των 41.623.952,91 € (ΕΤΠΑ 40.943.952,91 €, ΕΚΤ 600.000 €, Τ.Β. 80.0000 €). Έως 

σήμερα έχουν ενταχθεί  11 πράξεις με Π/Υ 26.741.588,68 €. 

Έχουν ενταχθεί 34 συνολικά πράξεις (11 πράξεις αφορούν υποδομές –

προμήθειες – υπηρεσίες πλην κρατικών ενισχύσεων και 23 αφορούν πράξεις 

κρατικών ενισχύσεων)  με Π/Υ 21,1 εκ. €, έναντι 24 πράξεων μέχρι 

31/12/2021 με Π/Υ 18,4 εκ. €. 

Μέχρι σήμερα έχουν συμβασιοποιηθεί  33 πράξεις με συνολικό Π/Υ 18 εκ. €, 

οι πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 3,3 εκ. € έναντι 1,4 εκ. € έως 31-12-

2021. 

Το ποσοστό συμβασιοποίησης αγγίζει το 85 % των ενταγμένων έργων ενώ το 

ποσοστό δαπανών το 15,6 %.  

 

Πράξη: Αποκάλυψη και Ανάδειξη Γυμνασίου Αρχαίας Ολυμπίας Β ‘ φάση 

 

https://www.arxaiaolympia.gov.gr/
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ 
ΚΛΑΔΕΟΥ ΕΩΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΩΣ ΛΙΝΑΡΙΑ 
Φορέας Υλοποίησης: 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

Προϋπολογισμός: 

1.074.925,84 € 

Διαρθρωτικό Ταμείο: 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) 

Περιγραφή: 

Το παρών έργο αφορά στην διαμόρφωση τουριστικής διαδρομής για την διέλευση 

αποκλειστικά πεζών και ποδηλάτων, στα όρια του οριοθετημένου αρχαιολογικού 

χώρου Αρχαίας Ολυμπίας.  

Η τουριστική διαδρομή προορίζεται να λειτουργεί σαν πεζόδρομος και παράλληλα σαν 

μια απρόσκοπτη ποδηλατική διαδρομή γι’ αυτό και για το σχεδιασμό της τέθηκε ως 

βασική συνθετική αρχή η επάλληλη χάραξη δύο διακριτών ζωνών διαφορετικού 

πλάτους και ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

Στόχοι: 

Η ανάδειξη και προστασία του φυσικού τοπίου και του ευρύτερου αρχαιολογικού 

τοπίου, η προώθηση ήπιων μορφών μετακίνησης και η δημιουργία προϋποθέσεων 

ενίσχυσης του τουρισμού. 

Διαμόρφωση περιπατητικής διαδρομής και ποδηλατικής διαδρομής περίπου 800 μέτρα 

μήκος στα όρια του Αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας Ολυμπίας εντός τοπίου με ιδιαίτερο 

φυσικό κάλλος. 

 

Ενημέρωση έργου ΟΧΕ Κατακόλου - Αρχαίας Ολυμπίας, όπως απεικονίζεται στην 

ιστοσελίδα της ΕΦΑ Αρχαίας Ολυμπίας. 

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των δικαιούχων για πράξεις των ΟΧΕ εντάχθηκε μία 

πράξη με Π/Υ 48.360,00, που αφορά στην Τεχνική Υποστήριξη της ΠΕ Ηλείας.  

 

  

https://www.arxaiaolympia.gov.gr/
https://www.arxaiaolympia.gov.gr/
https://www.arxaiaolympia.gov.gr/erga-espa/
https://www.arxaiaolympia.gov.gr/erga-espa/
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Επόμενα Βήματα 

Αναμένεται η επιτάχυνση συμβασιοποίησης και υλοποίησης των έργων. Έχουν 

πραγματοποιηθεί τεχνικές συναντήσεις με τους δικαιούχους των πράξεων. 

Προγραμματίζονται περαιτέρω ενέργειες για την ολοκλήρωση των στρατηγικών. 

 


