
20 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΑ  



 
1. Οριοθέτηση Ποταμού Αράχθου 

 

Μετά από διαρκείς παρεμβάσεις μας «ξεμπλόκαρε» και 
ξεκινάει άμεσα το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της Άρτας, 
η μελέτη οριοθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας του 
ποταμού Αράχθου (π/υ 4.000.000 ευρώ –Π.Δ.Ε.) 



 
2. Κατασκευή νέας Γεφύρωσης στον Άραχθο 

 

Προχωρούν οι διαδικασίες για την έναρξη κατασκευής της 
νέας Γεφύρωσης του Αράχθου με τις απαιτούμενες 
προσβάσεις, στο ύψος της Φοιτητικής Εστίας στην περιοχή 
Τριγώνου (π/υ 6.500.000 ευρώ- Π.Δ.Ε.) 



 
3. Αναπλάσεις μέσω ΕΣΠΑ κεντρικών σημείων 

της πόλης της Άρτας 
 

Αναπλάσεις κεντρικών σημείων 
στην πόλη της Άρτας 

πλησίον της  Παρηγορήτισσας 
και του Κάστρου 

(Π/Υ 2.500.000 ευρώ-ΕΣΠΑ) 



 
4. Κατασκευή Επιχειρηματικού Πάρκου 

 

Χωροθετήθηκε και ξεκίνησαν οι μελέτες για τη δημιουργία 
του Επιχειρηματικού Πάρκου στη Θέση Κρεκούκια της Τ.Κ. 

Αμμοτόπου, μαζί με την Περιφέρεια Ηπείρου και το 
Επιμελητήριο Άρτας.Ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο για την 

επιχειρηματικότητα που θα δημιουργήσει και θέσεις 
εργασίας. 



 
5. Κατασκευή Μόνιμου Εκθεσιακού Κέντρου 

 

Ξεκίνησε η μελέτη του  Μόνιμου Κλειστού Εκθεσιακού 
Κέντρου 3.000τ.μ. στο Δήμο Αρταίων. Ένα έργο με το 
οποίο θα διοργανώνονται διάφορες εκθέσεις όλο το χρόνο 
και έτσι η Άρτα θα καταστεί πόλος έλξης επισκεπτών και 
εκθετών από όλη τη χώρα. 



 
6. Κατασκευή κόμβου πλατείας Ζέρβα 

 

Ξεκινά η κατασκευή του κυκλικού κόμβου στην πλατεία 
Ζέρβα προϋπολογισμού 970.000€ (ΠΔΕ) ένα έργο 
κυκλοφοριακής ασφάλειας και διευκόλυνσης των πολιτών 
της Άρτας. 



 
7. Κατασκευή Αποχετευτικών Δικτύων σε όλο το Δήμο 

Αρταίων 
 

Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων λυμάτων σε 
Ανέζα, Καλογερικό, Ψαθοτόπι, Χαλκιάδες, Καλαμιά, Ρόκκα 

και Καμπή μαζί με την Περιφέρεια Ηπείρου 
(π/υ 14.500.000 ευρώ, ΕΣΠΑ και ιδίους πόρους ΔΕΥΑΑ). 



 
8. Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (Open Mall) 

 

Υπεβλήθη στο ΕΣΠΑ η πρόταση του Δήμου Αρταίων και 
του Εμπορικού Συλλόγου Άρτας για την δημιουργία του 

Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (Open Mall) στην Άρτα 
(π/υ 3.500.000 ευρώ). Με την υλοποίηση του έργου θα 
αλλάξει ριζικά η εικόνα των εμπορικών πεζοδρόμων της 

Άρτας, με στόχο την τόνωση της τοπικής αγοράς. 



 
9. Αξιοποίηση του πρώην ΞΕΝΙΑ Άρτας 

 

Η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του πρώην ΞΕΝΙΑ 
Άρτας εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ (π/υ 3.500.000 ευρώ) και 
ξεκινά η μελέτη. Θα δημιουργηθεί ένας πολυχώρος 
πολιτισμού με καφέ – εστιατόριο, δημοτική βιβλιοθήκη, 
ωδείο και αμφιθεατρική σκηνή. Μετά από σχεδόν τρεις 
δεκαετίες Κάστρο και ΞΕΝΙΑ θα είναι ανοικτά για όλους 
τους πολίτες! 



 
10. Αποκατάσταση Ιστορικού Δημαρχείου 

 

Το έργο της αποκατάστασης του Ιστορικού Δημαρχείου 
Άρτας εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ (π/υ 2.000.000 ευρώ) και 
αφού ολοκληρώσαμε τις μελέτες, ξεκινά άμεσα η κατασκευή 
του έτσι ώστε να δοθεί στην τοπική κοινωνία ένας χώρος 
πολιτισμού. 



 
11. Πολιτιστική διαδρομή Μνημείων της Άρτας 

 

Δημιουργία Πολιτιστικής Διαδρομής (με την κατασκευή 
πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων και αναπλάσεων) που  θα 
ενώνει τα βασικότερα μνημεία του αστικού ιστού της Άρτας 
και συγκεκριμένα το ιστορικό Γιοφύρι, το Αρχαιολογικό 
Μουσείο, τη Δυτική Νεκρόπολη, το Πολυάνδριο, την 
Παρηγορήτισσα, το Μικρό Θέατρο της Αμβρακίας, την Αγία 
Θεοδώρα, τον Άγιο Βασίλειο και θα καταλήγει στο Κάστρο 
της πόλης. 
Υπεβλήθη στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 2.500.000 ευρώ. 



 
12. 50 χιλιόμετρα ασφαλτοστρώσεων 

 

Ασφαλτοστρώσεις 50 χιλιομέτρων αγροτικών δρόμων που 
οδηγούν σε πτηνό-κτηνοτροφικές επιχειρήσεις και 
αγροτικές καλλιέργειες, με σκοπό την ενίσχυση του 

πρωτογενούς τομέα 
(συνολικός προϋπολογισμός 5.000.000 ευρώ.- ίδιοι πόροι, 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και ΕΣΠΑ) 



 
13. Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

 

Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(ΣΒΑΚ) στο Δήμο Αρταίων (π/υ 103.000 ευρώ, ΕΣΠΑ), 
όπου προτείνονται έργα και δράσεις με τελικό στόχο την 
επίλυση του μείζονος θέματος του κυκλοφοριακού και της 
ποιοτικής μετακίνησης στην πόλη, με σεβασμό στο 
περιβάλλον, έτσι ώστε στη συνέχεια τα έργα που θα 
προταθούν να υποβληθούν για ένταξη στο ΕΣΠΑ 
(κατασκευή δύο ακόμη γεφυρώσεων στον ποταμό Άραχθο, 
αξιοποίηση των παραποτάμιων περιοχών, κατασκευή 
περιφερειακών δρόμων και υπογειοποίηση της εθνικής 
οδού, κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στο κέντρο 
της πόλης και αξιοποίηση των υφιστάμενων πάρκινγκ, 
λειτουργία mini bus και χρήση κοινόχρηστων ποδηλάτων 
κ.α.) 



 
14. Σχέδιο Βιώσιμης Ενέργειας 

 

Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Ενέργειας (ΣΒΕ) στο Δήμο 
Αρταίων (π/υ  123.271,50 ευρώ - ΕΣΠΑ). Το Σχέδιο θα 
αποτελέσει το εργαλείο ενεργειακού σχεδιασμού του Δήμου 
και θα περιγράφει τις δράσεις που σκοπεύει να υλοποιήσει 
ο Δήμος για την εξοικονόμηση ενέργειας, την προώθηση 
των ΑΠΕ, των πράσινων προμηθειών, βελτίωσης της 
ενεργειακής συμπεριφοράς των πολιτών και την προστασία 
του κλίματος. Στη συνέχεια τα έργα που θα προταθούν, θα 
υποβληθούν για ένταξη στο ΕΣΠΑ (ενεργειακή αναβάθμιση 
σχολείων και αντλιοστασίων, αντικατάσταση δημοτικού 
φωτισμού με φωτιστικά τύπου Led κ.α.). 



 
15. Νέα δίκτυα ύδρευσης 

 

Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε 
Χαλκιάδες, Γραμμενίτσα, Κορωνησία, Στρογγυλή, 

Γλυκόριζο, Παντάνασσα, Αμπέλια Αμμοτόπου και Έλατο 
Κορφοβουνίου 

(π/υ 4.300.000 ευρώ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ίδιοι πόροι, ΥΠ.ΕΣ., 
και Περιφέρεια Ηπείρου) 



 
16. Κατασκευή Ειδικού Σχολείου 

 

Ξεκίνησε η κατασκευή του Ειδικού Σχολείου 
(Νηπιαγωγείο και Δημοτικό) στο Γλυκόριζο 

(π/υ 4.000.000 ευρώ-ΕΣΠΑ). 
Με το έργο αυτό επιλύουμε το στεγαστικό πρόβλημα των 

μαθητών ΑμεΑ της περιοχής μας. 



 
17. Ενεργειακή αναβάθμιση Κολυμβητηρίου 

 

Ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου της Άρτας με 
σκοπό τη μείωση κατά 50% του κόστους λειτουργίας  έτσι 

ώστε να μην κλείνει πλέον το χειμώνα και να λειτουργεί όλο 
το χρόνο προς όφελος των αθλούμενων 

(π/υ 1.000.000 ευρώ –ΕΣΠΑ). 



 
18. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για τον Αμβρακικό 

 

Με πρωτοβουλία του Δήμου Αρταίων συντάσσεται από 
όλους τους Δήμους και φορείς που είναι πέριξ του 
Αμβρακικού Κόλπου ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα έργων και 
δράσεων με στόχο την προστασία του Αμβρακικού, την 
τουριστική ανάπτυξή του και την προώθηση των 
αλιευμάτων του (Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση- ΟΧΕ 
για ένταξη στο ΕΣΠΑ). 



 
19. Smart City (έξυπνη πόλη) 

 

Ξεκίνησε η σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την 
«Έξυπνη Πόλη» (Smart City) όπου θα προταθούν έργα και 
δράσεις (δίκτυα Wi Fi, εφαρμογή Novoville για τα αιτήματα 

καθημερινότητας του πολίτη, εφαρμογή GPS για την 
διαχείριση του στόλο οχημάτων του Δήμου, «έξυπνο» 
σύστημα στάθμευσης κ.α.) για την ένταξη σε διάφορα 

χρηματοδοτικά προγράμματα. 



 
20. Δημιουργία Πράσινου Σημείου 

 

Ολοκληρώθηκε η μελέτη και υποβάλλεται στο ΕΣΠΑ η 
δημιουργία «Πράσινου Σημείου» του Δήμου Αρταίων. Εκεί 
θα μπορούμε όλοι να ανακυκλώνουμε σε διαφορετικά 
ρεύματα (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, ξύλινα αντικείμενα, 
cd, ρούχα κ.α.). Ο Δήμος Αρταίων με τη δημιουργία του 
«Πράσινου Σημείου», με την δημιουργία του Σταθμού 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, του εργοστασίου 
διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, του εργοστασίου 
κομποστοποίησης και του ΧΥΤΥ Βλαχέρνας, θα εφαρμόζει 
πλέον ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο σύστημα διαχείρισης 
των αστικών απορριμμάτων του. 


