2. Η Καρδιά της Πόλης Χτυπά στο Ποτάμι μας
Τι πετύχαμε:
Η Οριοθέτηση του Ποταμού Αράχθου και η αξιοποίηση των
παραποτάμιων εκτάσεων ήταν ένα χρόνιο αίτημα για την πόλη μας. Η
δρομολόγηση της μελέτης για την οριοθέτηση και την αντιπλημμυρική
προστασία του ποταμού, που ολοκληρώνεται μέσα στα επόμενα δύο
χρόνια, ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο για όλη την περιοχή: έργα, θέσεις
εργασίας, εμπορική εκμετάλλευση, περιβαλλοντική προστασία,
αναψυχή είναι οι λέξεις κλειδιά για τα μεγάλα και σπουδαία που θα
γίνουν στην περιοχή.
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• Γεφύρωση Αράχθου (σύνδεση Άρτας με Κεραμάτες).
Ολοκληρώσαμε τη μελέτη, εξασφαλίσαμε τους αναγκαίους
πόρους, ώστε να μην πληρώσουν τίποτα οι δημότες μας και
ολοκληρώσαμε τις απαλλοτριώσεις.
• Κυκλικός Κόμβος στην Πλατεία Ζέρβα. Εξασφαλίσαμε
χρηματοδότηση, εκπονήσαμε τη μελέτη, ολοκληρώσαμε τη
δημοπράτηση και ξεκινά η κατασκευή του κόμβου.
• Παράκαμψη της επαρχιακής οδού Άρτας-Νεοχωρίου (στο ύψος
ΕΒΕΨ έως Lidl Κωστακιών). Αδειοδοτήθηκαν οι μελέτες και
ξεκινήσαμε την διαδικασία των απαλλοτριώσεων.
• Ολοκληρώσαμε το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
Προβλέπονται κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, πεζοδρομήσεις και
ποδηλατόδρομοι για να αποκτήσει η πόλη διέξοδο προς το
ποτάμι και να συνδεθούν οι Δημοτικές μας Ενότητες.

Αναβαθμίσαμε το Παραλίμνιο Πάρκο με κατασκευή παιδικής χαράς,
υπαίθριου γυμναστηρίου, εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις, καθαρισμό
της δασώδους βλάστησης στο νησάκι και εργασίες
τακτικών
συντηρήσεων και συνεχίζουμε με δημιουργία ποδηλατόδρομου,
στάσεων θέασης-αναψυχής, λεμβαρχείου για χρήση θαλάσσιων
ποδηλάτων, κανό και μικρών σκαφών, παρατηρητηρίου, πλωτής
εξέδρας, γηπέδου 5Χ5 και αξιοποίηση του «μικρού νησιού» της λίμνης.
Για το Αύριο:
• Νέα Γέφυρα στον Άραχθο Ολοκληρώνεται το 2022.
• Κυκλικός κόμβος στην Πλατεία Ζέρβα με παράλληλη επέκταση
του δημοτικού χώρου στάθμευσης, σε ένα χρόνο από τώρα.
• Παράκαμψη της επαρχιακής οδού Άρτας-Νεοχωρίου και
πεζοδρόμηση της οδού στο Γεφύρι έμπροσθεν του Λαογραφικού
Μουσείου, σε τρία χρόνια από τώρα.
• Εκπόνηση μελετών για Νέα Βόρεια Περιμετρική Οδό και 2 νέες
Γεφυρώσεις από την πόλη της Άρτας προς Βλαχέρνα και προς
Γραμμενίτσα, για ένταξή τους στο ΕΣΠΑ 2021-2027.
• Ανάπλαση των παραποτάμιων με Δημιουργία Αθλητικού
Πάρκου, στη θέση του αμαξοστασίου, με γήπεδα ποδοσφαίρου,
τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, πίστα skateboard και πίστα ποδηλάτου.
• Εξασφάλιση δημοσίων εκτάσεων κατά μήκος του ποταμού και
δημιουργία νέων πάρκων αναψυχής, αναψυκτηρίων, πάρκου
κολύμβησης, δικτύου καναλιών νερού και οάσεων πρασίνου.

