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1.6 Οικιστικό δίκτυο 
 
1.6.1 Κοινωνικός εξοπλισµός 
Την 10ετια που πέρασε αξιολογείται ότι το οικιστικό δίκτυο της Π∆Ε (συνολικά θεωρούµενο) βελτίωσε τις 
υποδοµές του, σε ό,τι αφορά τις διοικητικές και αστικές του λειτουργίες και τις εγκαταστάσεις κοινωνικού 
εξοπλισµού, µε την παρατήρηση ότι στο τέλος της δεκαετίας του ‘90, οι όποιες ελλείψεις υπήρχαν σε 
ορισµένες εξυπηρετήσεις δεν ήταν ιδιαίτερα σηµαντικές. Μπορεί επιπρόσθετα να σηµειωθεί  ότι σε αρκετές 
περιπτώσεις δεν έλειπαν και παραδείγµατα υπολειτουργίας εγκαταστάσεων π.χ. εκπαίδευσης (κυρίως 
δηµοτικής εκπαίδευσης) µε την ύπαρξη δηµοτικών σχολείων σε χωριά µε λίγους µόνιµους κατοίκους και 
ακόµη λιγότερους µαθητές.  
Η µεταρρύθµιση στην Αυτοδιοίκηση δεν είχε µόνο ως κύριο θετικό αποτέλεσµα την ενίσχυση των νέων 
καλλικράτειων δήµων µε περισσότερες αρµοδιότητες, εδαφικό αναπτυξιακό εµπλουτισµό και ενίσχυση του α’ 
βαθµού αυτοδιοίκησης, αλλά παράλληλα ώθησε στο άνοιγµα νέων προοπτικών για πιο ορθολογική κατανοµή 
του διοικητικού, αυτοδιοικητικού και κοινωνικού εξοπλισµού σε τοπικό επίπεδο, καθώς και την αποφυγή στο 
µέλλον ενός µη παραγωγικού κατακερµατισµού υποδοµών, εγκαταστάσεων και ανθρώπινου δυναµικού σε 
εποχές µάλιστα οικονοµικής κρίσης, περιορισµού χρηµατοδοτήσεων και δαπανών.  
Το πνεύµα και τις κατευθύνσεις της µεταρρύθµισης στην αυτοδιοίκηση ακολούθησαν και νέα προγράµµατα 
στους τοµείς της διοίκησης, της εκπαίδευσης και της υγείας, οι οποίες, ωστόσο, δεν έχουν ολοκληρωθεί και 
είναι ηµιτελείς.  
Αξιολογώντας συµπερασµατικά τον διοικητικό και κοινωνικό εξοπλισµό του οικιστικού δικτύου της 
περιφέρειας από πλευράς αριθµού εγκαταστάσεων και χωρικής κατανοµής τους στα διάφορα αστικά και 
ηµιαστικά κέντρα και κέντρα της υπαίθρου (και όχι από την άποψη της ποιότητας της 
εξυπηρέτησης/λειτουργίας που προσφέρουν) µπορούµε να ισχυριστούµε ότι είναι σε ανεκτά επίπεδα, 
πλησιάζοντας σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµη και το ικανοποιητικό επίπεδο (πάντα µε ορισµένες σηµειακές 
εξαιρέσεις).  
Πιο συγκεκριµένα: 
Στον τοµέα των διοικητικών λειτουργιών: 
• Η Πάτρα κυριαρχεί σε διοικητικές λειτουργίες και διακρίνεται για τη σχετική της πληρότητα. 
• Το Μεσολόγγι ενισχύθηκε την τελευταία δεκαετία (προστέθηκε Εφορεία Αρχαιοτήτων και τελωνείο µε 

αρµοδιότητα στο µεγαλύτερο µέρος της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας1, ενώ µε τις συγχωνεύσεις ∆ΟΥ 
ενισχύθηκε η ∆ΟΥ Μεσολογγίου) αποδυναµώνοντας σχετικά τη Ναύπακτο, την Αµφιλοχία και τον 
Αστακό.  

• Ενισχύθηκαν σχετικά η Ναύπακτος (Εφορεία Αρχαιοτήτων)2, το Κατάκολο και η Κυλλήνη (προήχθη η 
διοίκηση των λιµανιών τους σε λιµεναρχεία) και ακόµη λιγότερο η Ακράτα, τα Καλάβρυτα και το Θέρµο 
(µε την εγκατάσταση πυροσβεστικών σταθµών µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007).  

Σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό εξοπλισµό: 
• Η Πάτρα εξακολουθεί να έχει υψηλού βαθµού εγκαταστάσεις στους τοµείς υγεία – παιδεία – πολιτισµός.  
• Ικανοποιητικές είναι οι υποδοµές στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, το Αίγιο και στο δίπολο Πύργος – Αµαλιάδα, 

όπως αναφερόταν και στο Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.  
• Στον τοµέα της Υγείας ενισχύθηκαν σχετικά ο Μύτικας και η Αρχαία Ολυµπία (απέκτησαν Κέντρα Υγείας) 

και η Αµφιλοχία (απέκτησε θεραπευτήριο). 
Στον τοµέα της εκπαίδευσης ενισχύθηκε περαιτέρω η Πάτρα και το Αγρίνιο µε την προσθήκη Ειδικών 
Σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, και, µε τη δηµιουργία παραρτηµάτων των υπαρχόντων ΤΕΙ Πάτρας 
και Μεσολογγίου και την προσθήκη νέων Ειδικών Σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οικισµοί: Αίγιο3, 
Πύργος4, Αµαλιάδα5 και Ναύπακτος6. Επιπλέον, προστέθηκε ένα νέο ερευνητικό κέντρο: η «Ακαδηµία 
Μελετών Κοινωνικών  Προβληµάτων Κοσµάς ο Αιτωλός» στον Καλλικράτειο δήµο Ακτίου – Βόνιτσας 
Αιτωλοακαρνανίας και στον τοµέα της πολιτιστικής υποδοµής κέντρο πληροφόρησης στη Λαρισσό του ∆ήµου 
∆υτικής Αχαϊας7 και δύο κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Μεσολόγγι και στη Σκιλλούντα Κρεστένων. 
 
1.6.2 Ως προς τις αστικές λειτουργίες και το ρόλο των πόλεων: 
Η Πάτρα ως σηµαντικός αστικός και αναπτυξιακός πόλος παρουσιάζει συγκέντρωση όλων των κατηγοριών 
των αστικών λειτουργιών σε ικανοποιητικό ως υψηλό βαθµό. Άλλα κέντρα στα οποία χωροθετούνται αστικές 
λειτουργίες είναι στην Π.Ε. Αχαϊας το Αίγιο (διαθέτει όλες τις κατηγορίες αστικών λειτουργιών των 
προδιαγραφών) και σε ικανοποιητικό βαθµό για το µέγεθός τους τα Καλάβρυτα και η Κάτω Αχαΐα, στην Π.Ε. 

                                            
1 Με απόφαση που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3034/ Β’ /  30.12.2011, αναστέλλεται  από 1.2.2012 η λειτουργία των Β’ 
τάξης τελωνείων Μεσολογγίου και Αµφιλοχίας, οι αρµοδιότητές τους περιέρχονται στο τελωνείο Αστακού, το οποίο 
µετονοµάζεται σε «τελωνείο Μεσολογγίου» και η έδρα του µεταφέρεται στο Μεσολόγγι 
2 ΛΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στο Μεσολόγγι και 22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στη 
Ναύπακτο 
3 2 τµήµατα στο Αίγιο «Φυσιοθεραπείας» από το 2003 και «Οπτικής – Οπτοµετρίας» από το 2006 
4 2 τµήµατα στον Πύργο «Πληροφορικής και ΜΜΕ» και «Μουσειολογίας – Μουσειογραφίας και Σχεδιασµού Εκθέσεων» 
από το 2003 και 2 Ε.Σ.∆.Ε.  
5 1 τµήµα στην Αµαλιάδα «Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και Οικονοµία» από το 2003 
6 «Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων και ∆ικτύων» από το 2004 και ένα Ε.Σ.∆.Ε. 
7 Κέντρο Πληροφόρησης ∆άσους Στροφυλιάς – Λιµνοθάλασσας Κοτυχίου 
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Αιτωλοακαρνανίας το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι και στην Π.Ε. Ηλείας ο Πύργος και η Αµαλιάδα. Και τα 
τέσσερα τελευταία αστικά κέντρα διαθέτουν όλες τις κατηγορίες των αστικών λειτουργιών εκτός από τελωνείο 
(το Μεσολόγγι έχει και τελωνείο). Με τις πρόσφατες συγχωνεύσεις δεν έχει ∆ΟΥ η Κάτω Αχαΐα. Σηµαντικές 
αστικές λειτουργίες χαρακτηρίζουν τη Ναύπακτο, τον Αστακό και την Αµφιλοχία στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, 
την Κυλλήνη, τα Κρέστενα και τη Ζαχάρω στην Π.Ε. Ηλείας. Σε σχέση µε το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. δεν παρατηρούνται 
ιδιαίτερες αλλαγές, πέρα από την προσθήκη πυροσβεστικών υπηρεσιών στην Ακράτα, τα Καλάβρυτα και το 
Θέρµο, τις πρόσφατες συγχωνεύσεις των ∆ΟΥ µε κατάργηση των υπηρεσιών στην Ναύπακτο, την Κάτω 
Αχαΐα και τα Κρέστενα, καθώς και την κατάργηση του ΟΑΕ∆ Ανακτορίου. Η λειτουργία των Β’ τάξης 
τελωνείων Μεσολογγίου και Αµφιλοχίας, µεταφερθήκαν από τον Αστακό στο Μεσολόγγι και αντίστοιχα οι 
τελωνειακές υπηρεσίες του Αγρινίου µεταφέρθηκαν στον Αστακό, που υποβαθµίστηκε ουσιαστικά σε β τάξης. 
Αξίζει να επισηµανθεί µε αρνητικό πρόσηµο η υποβάθµιση αυτή, καθώς από πλευράς Ελληνικού ∆ηµοσίου 
έχει πραγµατοποιηθεί µεγάλη επένδυση στο Πλατυγυάλι, η οποία είναι η µοναδική ελληνική ελεύθερη 
εµπορική και βιοµηχανική ζώνη και αποτελεί το µεγαλύτερο σε έσοδα τελωνείο της ∆υτικής Ελλάδας.  
 
1.6.3 Σε ό,τι αφορά την ένταξη των πόλεων της Περιφέρειας σε δίκτυα πόλεων 
Έχουν συγκροτηθεί δίκτυα: 
• στον τοµέα της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την διοικητική 

µεταρρύθµιση και της συνεργασίας µεταξύ του ανθρώπινου δυναµικού των δήµων για ευρύτερα θέµατα 
(κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, περιβάλλον, τουρισµός κ.α.) (όλοι οι ∆ήµοι µέσω διαδικτυακής 
πλατφόρµας της ΚΕ∆ΚΕ)  

• Στον τοµέα της ∆ηµόσιας Υγείας (∆ήµοι: Αγρινίου, Μεσολογγίου, Αχαϊας, Ερυµάνθου, Ανδραβίδας – 
Κυλλήνης και Πηνειού) 

• Στον τοµέα του πολιτισµού (ιστορικής µνήµης - δήµοι Καλαβρύτων, Τριταίας και Αιγίου, αδελφοποιήσεις-
Πάτρα, Αρχαία Ολυµπία, Μεσολόγγι, ∆υτική Αχαϊα, Βόνιτσα, Οινιάδες, Νεάπολη, αρχαία ελληνικά λιµάνια 
- Πάτρα ) 

• Στον τοµέα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης των αστικών κέντρων (βιώσιµη κινητικότητα 
και ποδήλατο - ∆ήµοι Μεσολογγίου και Αµαλιάδας, πόλεις µε λίµνη - ∆ήµοι Αγρινίου και Ναυπακτίας) 

Ωστόσο, αξιολογείται ως σηµαντικότερη η ανάγκη να προωθηθεί η συνεργασία µεταξύ πόλεων που ανήκουν 
στην ίδια Π.Ε. γειτονικών δήµων µε σκοπό την ενίσχυση της αναπτυξιακής και εδαφικής συνοχής, σε θέµατα 
που αποτελούν κοινά συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα. 
 
1.6.4 Σε ό,τι αφορά τη σχέση µε την περιβάλλουσα ύπαιθρο 
Το Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. (ΦΕΚ 128/Α/2008) έχει ως κατεύθυνση τη σταδιακή ενίσχυση και προώθηση της εταιρικής 
σχέσης πόλης-υπαίθρου, την οποία αποτυπώνει διαγραµµατικά σε 13 µεγάλες χωρικές ενότητες. Η Π∆Ε 
καθορίζεται ως µία χωρική ενότητα µαζί µε τη Ζάκυνθο και την Κεφαλλονιά από την Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων και τµήµα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η χωρική ενότητα περιλαµβάνει την Πάτρα ως πρωτεύων 
εθνικό πόλο (2ο επίπεδο), την Τρίπολη ως δευτερεύοντα εθνικό πόλο (3ο επίπεδο), το Αγρίνιο στους λοιπούς 
εθνικούς πόλους (4ο επίπεδο) και τη Ναύπακτο, το Μεσολόγγι, την Αµαλιάδα, τον Πύργο, το Αίγιο, τη 
Ζάκυνθο και το Αργοστόλι ως λοιπά νοµαρχιακά κέντρα, αστικά κέντρα µε πληθυσµό>10.000 κατ. και άλλα 
σηµαντικά κέντρα (5ο επίπεδο). Οι κύριες λειτουργικές εξαρτήσεις ανάµεσα στα αστικά κέντρα είναι:  
• Εξάρτηση της Πάτρας από την Αθήνα (εξάρτηση 2ου – 1ου επιπέδου) 
• Εξάρτηση της Τρίπολης και της Καλαµάτας από την Πάτρα (εξάρτηση 3ου – 2ου επιπέδου). Η Τρίπολη µε 

την Καλαµάτα λειτουργούν µεταξύ τους ως δίπολο αλλά ανήκουν σε διαφορετικές χωρικές ενότητες. 
• Εξάρτηση του Αγρινίου από την Πάτρα (εξάρτηση 4ου-2ου επιπέδου)  
• Εξάρτηση από την Πάτρα των οικισµών: Αµαλιάδα, Πύργος, Αίγιο, Ναύπακτος, Μεσολόγγι, Ζάκυνθος και 

Αργοστόλι (εξάρτηση 5ου-2ου επιπέδου). 
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Στόχος των χωρικών ενοτήτων και των σχέσεων που ορίζει το Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. είναι η βελτίωση της 
ελκυστικότητας και η αποκατάσταση της δηµογραφικής ευρωστίας της υπαίθρου, µε τη δηµιουργία ευκαιριών 
απασχόλησης στους κατοίκους της, όπως και η εξασφάλιση ισότιµης πρόσβασης στις υπηρεσίες, στις 
υποδοµές και στη γνώση. Οι κύριες παρεµβάσεις που προτείνονται είναι οι ακόλουθες: 
− Τόνωση της λειτουργικής συνέχειας του ιεραρχηµένου δικτύου αστικών κέντρων µέχρι τους µικρότερους 
οικισµούς, µε συµπληρωµατικότητα ρόλων. 
− Εφαρµογή της αρχής της επικουρικότητας στη χωροθέτηση των υπηρεσιών και υποδοµών, ώστε να είναι 
το δυνατόν πλησιέστερα στους κατοίκους της υπαίθρου. 
− Ριζική βελτίωση της πρόσβασης προς υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις που κατ’ ανάγκη διατίθενται µόνο σε 
µεγαλύτερα αστικά κέντρα µέσω: (α) καλύτερης και οικονοµικότερης  συγκοινωνίας και (β) χρήσης νέων 
τεχνολογιών (όπως τηλεϊατρικής, τηλεκπαίδευσης και λοιπών υπηρεσιών διαδικτύου). 
− Ενίσχυση και ενδυνάµωση των δεσµών µεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρου σε αντικείµενα όπως: (α) 
προσφορά ποιοτικού τουρισµού−παραθερισµού στον αστικό πληθυσµό, µε ανάδειξη των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων της υπαίθρου και ιδιαίτερα των τοπίων και των παραδοσιακών οικισµών και (β) αµεσότητα 
πρόσβασης του αστικού πληθυσµού σε ποιοτικά προϊόντα αγροτικής παραγωγής. 
− Προστασία του αγροτικού χώρου από την ανεξέλεγκτη διάχυση των αστικών λειτουργιών και, ιδιαίτερα, 
ενθάρρυνση της ανάπτυξης της δόµησης σε οργανωµένους υποδοχείς αντί της διάσπαρτης δόµησης, καθώς 
και αποτελεσµατική διαχείριση των εκποµπών αέριων ρύπων, υγρών αποβλήτων και απορριµµάτων. Στο 
πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνεται και η συγκέντρωση εµπορικών δραστηριοτήτων κλίµακας και συναφών 
υπηρεσιών σε ζώνες ελέγχου της δόµησης. 
 
Εντοπίζεται αναγκαιότητα ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης µεταξύ των αστικών και των αγροτικών χώρων, 
λαµβάνοντας υπόψη τις περιαστικές ζώνες που αναδύονται ανάµεσα στα αστικά κέντρα και την ύπαιθρο, µε  
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τελικό στόχο την επίτευξη της εδαφικής συνοχής και της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης. Σηµαντικό 
ρόλο παίζει η αναγνώριση του έργου της γεωργίας στη σχέση πόλης/υπαίθρου. Οι αλλαγές είναι ιδιαίτερα 
ευρείες σε δύο βασικά είδη αγροτικών περιοχών: οι περιοχές οι οποίες αποτελούν αντικείµενο νέων µορφών 
πίεσης λόγω της ανάπτυξης και περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από την παρακµή της γεωργίας. H 
διαχωριστική γραµµή µεταξύ πόλης και υπαίθρου γίνεται ολοένα και λιγότερο ευκρινής και η ύπαιθρος 
υπόκειται σε ένα πλήθος πιέσεων: ταχεία ανάπτυξη του αριθµού κυρίων και δεύτερων κατοικιών, εµφάνιση 
νέων δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου, περιοχές οι οποίες χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία ή τη 
διάθεση αποβλήτων, κλπ. Επιπλέον, οι ορεινές και παραθαλάσσιες ζώνες αντιµετωπίζουν πίεση η οποία 
οφείλεται στον τουρισµό.  
 
Το θεσµοθετηµένο ΠΠΧΣΑΑ προέβλεπε την ανάπτυξη εταιρικής σχέσης πόλης-υπαίθρου µε σηµαντικούς 
κρίκους προώθησης αυτής της σχέσης τους οικισµούς 3ου επιπέδου (µε βάση τη διαβάθµιση επιπέδων 
περιφέρειας): Ναύπακτος, Ρίο, Κάτω Αχαΐα, Χαλανδρίτσα, Σταυροδρόµι, Ακράτα, Καλάβρυτα, Κλειτορία, 
Λεχαινά, Γαστούνη, Βάρδα, Αρχαία Ολυµπία, Κρέστενα, Ζαχάρω, Αστακός, Θέρµο, Αµφιλοχία, Βόνιτσα, 
καθώς και ενσωµάτωση σε αυτή τη σχέση των δραστηριοτήτων του αγροτικού χώρου και των ορεινών 
περιοχών και διασύνδεση σε ενιαία δίκτυα µε τα φυσικά τοπία και τους πολιτιστικούς πόρους.  
Προοπτικές ανάπτυξης της εταιρικής σχέσης δίνονται µε την εφαρµογή δράσεων όπως (α) 
Προώθηση στρατηγικών επανεγκατάστασης και περιβαλλοντικά µέτρα σε αγροτικές περιοχές υπό 
πίεση, (β) ∆ιατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου υπηρεσιών σε πόλεις µικρού και µεσαίου µεγέθους 
σε αγροτικές περιοχές που βρίσκονται σε παρακµή ή είναι εγκαταλελειµµένες και (γ) Στήριξη για την 
ανάπτυξη του ενδογενούς δυναµικού στις εν λόγω περιοχές.  
 
Σηµειώνεται ότι η πολιτική της Ε.Ε. για την εδαφική συνοχή, µε την πιο πρόσφατη έκδοσή της «Εδαφική 
Ατζέντα 2020», αποδίδει ιδιαίτερη έµφαση στην προώθηση και ενεργοποίηση της εταιρικής σχέσης πόλης-
υπαίθρου. Στην προοπτική αυτή, έστω και µε έµµεσο τρόπο φαίνεται να συµβάλλει κάτω από προϋποθέσεις 
και η ενοποίηση γειτονικών δήµων στους νέους καλλικράτειους δήµους, δηµιουργώντας τις αυτοδιοικητικές 
χωρικές και αναπτυξιακές προοπτικές για τη σταδιακή διαµόρφωση εταιρικών σχέσεων αυτής της µορφής σε 
τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, η σηµερινή κατάσταση απέχει πολύ ακόµη από τη σχηµατοποίηση µιας τέτοιας 
σχέσης στις Π.Ε. της Π∆Ε, παρά τις προηγούµενες αναφορές και τις αναµφισβήτητες τάσεις για διεύρυνση 
των συνεργασιών µεταξύ γειτονικών οικισµών, συµπληρωµατικότητα  παραγωγικών και άλλων (αναψυχής, 
ελεύθερου χρόνου κλπ) δραστηριοτήτων µεταξύ πόλης και υπαίθρου, ευκολότερη και συχνότερη µετακίνηση 
και επικοινωνία κ.α. Οπωσδήποτε, την συστηµατικότερη προώθηση µιας τέτοιας πολιτικής δεν ευνοεί εκτός 
των άλλων και η στασιµότητα στην έγκριση και συστηµατική ενεργοποίηση των κατευθύνσεων των 
τοπικών χωροταξικών σχεδίων (ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ) τα οποία θα µπορούσαν να καταστούν τα πρώτα 
εργαλεία χωρικού σχεδιασµού προς αυτή την κατεύθυνση.  
 
1.6.5 Ως προς τη διάρθρωση και ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου της Περιφέρειας και περιοχές επιρροής: 
Με βάση τις συγκεκριµένες διαπιστώσεις, αναφορές και κατευθύνσεις του Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. πρωταρχικό ρόλο στο 
οικιστικό δίκτυο της Περιφέρειας µε διαπεριφερειακή, εθνική και διεθνική σηµασία παίζει η Πάτρα (2ο επίπεδο) 
και ακολουθεί σε άλλο οικιστικό επίπεδο το Αγρίνιο (4ο). Στο αµέσως επόµενο επίπεδο θεωρούνται οι οικισµοί 
Μεσολόγγι, Πύργος, Αµαλιάδα, Ναύπακτος, Αίγιο (5ο επίπεδο). Οι υπόλοιποι οικισµοί, έδρες καλλικράτειων 
δήµων και οι οικισµοί που ήταν έδρες καποδιστριακών δήµων συνθέτουν το 6ο οικιστικό επίπεδο και όλοι οι 
υπόλοιποι το 7ο.  
Η θεώρηση αυτής της ιεράρχησης και διάρθρωσης των οικισµών σε 7 επίπεδα, σε σχέση µε εκείνη των 5 
επιπέδων του θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ8, αν και ακολουθεί τις κύριες αρχές της δεύτερης θεώρησης 
(πολυκεντρικότητα, εταιρική σχέση πόλης-υπαίθρου, ισόρροπη οικονοµική, κοινωνική και αστική ανάπτυξη, 
σταδιακή συγκρότηση δικτύων συνεργασίας, συµπληρωµατικότητας και χωροταξικής εξειδίκευσης που 
αντικαθιστούν σταδιακά τις παλιές ιεραρχήσεις κ.α.), παρουσιάζει ορισµένες διακριτές διαφορές από εκείνη. 
Η θεώρηση των επτά επιπέδων δίνει, εµµέσως πλην σαφώς, µεγαλύτερη έµφαση στους ισχυρότερους 
αστικούς πόλους, τους οποίους κατατάσσει σε 5 επίπεδα [µητροπολιτικά κέντρα (1ο), πρωτεύοντες εθνικοί 

                                            
8 Η διάρθρωση και ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου µε βάση το θεσµοθετηµένο Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. βασισµένη στα 5 επίπεδα 
οικισµών των προδιαγραφών του 1997, που υιοθετούσαν την κατηγοριοποίηση σε 5 οικιστικά επίπεδα των οικισµών µε 
βάση τις µελέτες κατευθύνσεων χωροταξικού σχεδιασµού των Νοµών της χώρας (1983-4) και το Χάρτη Πρότυπο 
Χωρικής Ανάπτυξης είναι η εξής (επισηµαίνεται ότι οι διαβαθµίσεις των οικιστικών επιπέδων αναφέρονται στην 
Περιφέρεια και όχι στη χώρα, καθώς δεν είχε εγκριθεί ακόµα το Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α., έτσι π.χ. η Πάτρα κατατάσσεται στο 1ο 
οικιστικό επίπεδο Περιφέρειας): 
Η Πάτρα 1ου οικιστικού επιπέδου, έδρα της περιφέρειας και πρωτεύουσα του ν. Αχαϊας 
Το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, το Αίγιο και ο Πύργος οικισµοί 2ου επιπέδου (το Μεσολόγγι και ο Πύργος έδρες των ν. 
Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, ενώ το Αγρίνιο και το Αίγιο έδρες των αντίστοιχων ΟΤΑ α βαθµού).  
18 οικισµοί- έδρες ΟΤΑ α βαθµού 3ου οικιστικού επιπέδου – από τους οποίους οι 7 βρίσκονται στο ν. Αχαϊας, οι 6 
στο ν. Ηλείας και οι 5 στο ν. Αιτωλοακαρνανίας.  
51 οικισµούς 4ου επιπέδου οι οποίοι κατανέµονται στον ν. Αιτωλοακαρνανίας (22), στο ν. Αχαϊας (14) και στο ν. Ηλείας 
(15), έδρες καποδιστριακών δήµων.  
Το σύνολο των υπόλοιπων οικισµών κατατάσσεται στο 5ο οικιστικό επίπεδο.  
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πόλοι (2ο) δευτερεύοντες εθνικοί πόλοι (3ο) και λοιποί εθνικοί πόλοι (4ο), λοιπά νοµαρχιακά κέντρα (5ο)], σε 
σχέση µε το 1ο και 2ο επίπεδο της θεώρησης της 10ετίας του ’80. Η νέα πολυκεντρικότητα του ΓΠΧΣΑΑ 
στηρίζεται περισσότερο από εκείνην του ΠΠΧΣΑΑ της Π∆Ε στην ενδυνάµωση των ισχυρών πόλων του 
οικιστικού δικτύου και κατά δεύτερο λόγο στην ενίσχυση των µεσαίων.  
Η θεώρηση αυτή συνδέεται µε τις εκτιµήσεις που εκτέθηκαν στην αρχή αυτού του κεφαλαίου ότι την τελευταία 
30ετία υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα έντονου και µη παραγωγικού κατακερµατισµού υποδοµών, 
εγκαταστάσεων και δυναµικού, τα οποία χρειάζονται ανταγωνιστικότερες σε µέγεθος και εµπλουτισµένες 
παραγωγικά χωρικές ενότητες και δικτυώσεις.  
 
Στην Π∆Ε οι ελαφρές διαφοροποιήσεις των δύο παραπάνω θεωρήσεων ιεράρχησης / διάρθρωσης του 
οικιστικού δικτύου είναι ουσιαστικά µικρότερες για τις πόλεις µέχρι του 5ου επιπέδου και εντονότερες σε αυτές 
του 6ου και 7ου.  
Για παράδειγµα µε το ΠΠΧΣΑΑ η Ναύπακτος και η Αµαλιάδα χαρακτηρίζονται ως 3ου ενισχυµένου επιπέδου 
(η Ναύπακτος επηρεάζεται θετικά από την εγγύτητά της µε το Π.Σ. Πατρών, ιδιαίτερα µετά τη ζεύξη, και η 
Αµαλιάδα έχει προοπτικές λειτουργώντας ως δίπολο µε τον Πύργο), ενώ ως 2ου επιπέδου χαρακτηρίζονται το 
Μεσολόγγι, ο Πύργος και το Αίγιο. Με τη νέα θεώρηση του ΓΠΧΣΑΑ όλα τα παραπάνω οικιστικά κέντρα 
χαρακτηρίζονται ως «λοιπά νοµαρχιακά κέντρα» (5ο επίπεδο). Θεωρώντας τις υπάρχουσες αστικές 
λειτουργίες και εγκαταστάσεις κοινωνικού εξοπλισµού σε αυτά τα κέντρα, σε συσχέτιση και µε τις τάσεις και 
προοπτικές ανάπτυξής τους, παρατηρούµε ότι η ιεράρχησή τους στο ΓΠΧΣΑΑ εξελικτικά θα είναι πιο κοντά 
στην πραγµατικότητα. Ωστόσο, θεωρούµε ότι έµφαση πρέπει να δοθεί και σε έδρες και σηµαντικά κέντρα των 
καλλικράτειων δήµων (Αστακός, Βόνιτσα, Αµφιλοχία, Θέρµο, Καλάβρυτα, Κάτω Αχαΐα, Κυλλήνη, Αρχαία 
Ολυµπία, Ζαχάρω) και σε ορισµένες έδρες και σηµαντικά κέντρα πρώην καποδιστριακών δήµων που έχουν 
χαρακτηριστεί από το ΠΠΧΣΑΑ ως 3ου επιπέδου (µε την παλιά θεώρηση), όπως Ακράτα, Κλειτορία, 
Χαλανδρίτσα, Σταυροδρόµι, Λεχαινά, Γαστούνη, Βάρδα, Κρέστενα και σε δεύτερο βαθµό σε σηµαντικές έδρες 
πρώην καποδιστριακών δήµων (4ο επίπεδο µε την παλιά θεώρηση) που είναι αγροτικά κέντρα της ορεινής 
και ηµιορεινής ενδοχώρας και έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την ανάπτυξη των προβληµατικών αυτών 
περιοχών στα πλαίσια και των κατευθύνσεων της εδαφικής συνοχής.  
 
Η Π∆Ε έχει διαπεριφερειακές σχέσεις µε τις λοιπές περιφέρειες του ∆υτικού ∆ιαµερίσµατος της χώρας.  
Συγκεκριµένα: 
• µε την Περιφέρεια Ηπείρου (υλοποιούµενη υποδοµή µεταφορών µε σηµαντικές όµως καθυστερήσεις: 

Παραϊόνιος οδικός άξονας, εξάρτηση που εντάθηκε µετά την κατασκευή της ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου και 
Ακτίου-Πρέβεζας. Με βάση το Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.: αλληλεξάρτηση Πάτρα – Ιωάννινα - 2ου επιπέδου, σύγκλιση 
µε Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.). 

• µε την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (εντάθηκε µε τη ζεύξη Πρέβεζα – Άκτιο. Με βάση το Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.: από 
την Πάτρα εξαρτώνται η Κεφαλλονιά-Αργοστόλι και η Ζάκυνθος, στο πλαίσιο της ενίσχυσης σηµαντικών 
λειτουργικών εξαρτήσεων νησιών µε την ηπειρωτική χώρα, σύγκλιση µε Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.).  

• µε την Περιφέρεια Πελοποννήσου (Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.: ενίσχυση της Πάτρας και εξάρτηση από αυτήν του 
διπόλου Τρίπολη9 - Καλαµάτα - ∆ευτερεύοντες εθνικοί πόλοι 3ου επιπέδου. Το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. προέβλεπε 
διαπεριφερειακή σχέση µε το Ν. Μεσσηνίας).  

• µε την Περιφέρεια Θεσσαλίας αλληλεξάρτηση Πάτρα - Βόλος - Λάρισα (2ου επιπέδου) µε σηµαντικές 
προοπτικές ενίσχυσης τους µετά την λειτουργία της ‘’∆ιαγωνίου’’. 

 
Ως προς τις εξαρτήσεις του οικιστικού δικτύου εντός της Π∆Ε διαπιστώνεται ότι αν και στην Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας υπάρχει διοικητική υπαγωγή οικισµών σε οικισµούς αµέσως ανώτερου επιπέδου (Αγρίνιο 
4ο επιπέδου και Μεσολόγγι και Ναύπακτος 5ου) στο χάρτη ιεράρχησης του ΓΧΠΣΑΑ, το Μεσολόγγι και η 
Ναύπακτος εξαρτώνται απευθείας από την Πάτρα, συνεπώς ο πολυκεντρικός χαρακτήρας του οικιστικού 
δικτύου στην Αιτ/νία είναι πιο εµφανής αλλά δεν είναι τόσο λειτουργικός. Στην Π.Ε. Αχαϊας ο έντονος 
συγκεντρωτισµός της Πάτρας (πόλωση) σε σχέση µε την έλλειψη άλλων οικισµών 2ου ή 3ου/4ου οικιστικού 
επιπέδου στην Π.Ε., απορροφά την διοίκηση αδιακρίτως βαθµίδας, µε συνέπεια να ανατρέπει τη διαδοχή των 
οικιστικών επιπέδων (Αίγιο 5ο επίπεδο, Κ. Αχαΐα, Καλάβρυτα, Ακράτα κλπ 6ου επιπέδου). Στην ΠΕ Ηλείας 
παρατηρούµε µία από τις πιο ισόρροπες οικιστικές αναπτύξεις σε επίπεδο χώρας µε δύο κέντρα να 
ανήκουν στο 5ο επίπεδο (Αµαλιάδα, Πύργος), 6 κέντρα στο 6ο επίπεδο (Αρχαία Ολυµπία, Κρέστενα 
κλπ) και τα υπόλοιπα στο 7ο. Βέβαια σε σχέση µε την κυριαρχία της Πάτρας, υπάρχει µια ανατροπή των 
οικιστικών βαθµίδων στην εξάρτηση του Πύργου και της Αµαλιάδας από την Πάτρα ανάλογη σχεδόν µε αυτήν 
της Π.Ε. Αχαϊας.  
 
Η θέση και το µέγεθος των πόλων ανάπτυξης είναι συνάρτηση τόσο της ύπαρξης παραγωγικών 
δραστηριοτήτων, τοπικά, όσο και της σύνδεσης των πόλων µε άξονες ανάπτυξης. Ως ενότητες ανάπτυξης 
εντός της Π∆Ε διαχωρίζονται αυτές του Αµβρακικού-Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαϊας και της Ηλείας. Κυρίαρχο 
πόλο αποτελεί η ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και προοπτικές µελλοντικών βοηθητικών πόλων ανάπτυξης 
παρουσιάζουν το πολυπολικό δίκτυο Πύργος – Κατάκολο – Αµαλιάδα – Αρχαία Ολυµπία στην Ηλεία και το 
τρίπολο Αγρίνιο – Μεσολόγγι/Αιτωλικό – Πλατυγιάλι Αστακού στην Αιτωλοακαρνανία.  

                                            
9 Μέσω του αυτοκινητοδρόµου Πύργος-Ολυµπία-Βυτίνα-Τρίπολη. 
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Σε ό,τι αφορά την ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας των οικισµών 1ου έως και 3ου επιπέδου, µε βάση τις 
προωθητικές δραστηριότητες αστικών κέντρων που προτείνονται από το θεσµοθετηµένο Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.: 
Η ευρύτερη περιοχή Πατρών που ορίζεται ως Εθνικός πόλος ανάπτυξης, πύλη – κόµβος ∆ιευρωπαϊκών 
∆ικτύων – µε προώθηση του τριτογενή τοµέα (Ανώτατη Εκπαίδευση, Ανάπτυξη Έρευνας και καινοτοµίας, 
Υπηρεσίες Υγείας, Εµπορευµατικό – ∆ιαµετακοµιστικό κέντρο σε συµπληρωµατικό ρόλο µε τον Αστακό, 
∆ιοίκηση, Συνεδριακός τουρισµός) όπως προαναφέρθηκε δεν έχει αποκτήσει ακόµη τον αναπτυξιακό 
προσδοκόµενο ρόλο, λόγω καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των µεγάλων µεταφορικών υποδοµών και 
κατ’ακολουθία στη δηµιουργία των νέων αναπτυξιακών αξόνων (λόγω της οικονοµικής κρίσης και της 
στενότητας χρηµατοδοτήσεων), όσο και  στη συνέχιση ή/και επιδείνωση των χρονικών αγκυλώσεων 
διοίκησης και αυτοδιοίκησης, των µεγάλων ελλείψεων συντονισµένων οργανωτικών υποδοµών που έχουν ως 
αποτέλεσµα µεταξύ όλων των άλλων τις τεράστιες καθυστερήσεις στη θεσµοθέτηση και ενεργοποίηση ακόµη 
και των τοπικών χωροταξικών σχεδίων (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, Ρ.Σ. ευρύτερης περιοχής Πατρών). Στον τοµέα της 
Έρευνας και της καινοτοµίας το Πανεπιστήµιο Πατρών και το Τεχνολογικό Πάρκο συµβάλλουν σηµαντικά 
στην ανάδειξη της περιοχής και των προοπτικών της.  
 
Το Αίγιο, δεν λειτουργεί συµπληρωµατικά µε την Πάτρα στον τοµέα του εµπορίου, ενώ δεν ενισχύθηκαν και οι 
υποδοµές υγείας στον οικισµό. Σε ό,τι αφορά την Ανώτατη Εκπαίδευση υπάρχει παράρτηµα του ΤΕΙ Πάτρας 
στο Αίγιο, µε δύο τµήµατα.   
 
Το δίπολο Μεσολόγγι – Αιτωλικό, που λειτουργεί µε βάση το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. ως τρίπολο µε το Αγρίνιο και τον 
Αστακό, αποτελεί κέντρο ιχθυοκαλλιέργειας και παραγωγικής αγροτικής περιοχής. ∆εν πραγµατοποιήθηκαν 
προς το παρόν ικανοποιητικές δράσεις στην κατεύθυνση της ανάδειξής του σε κέντρο εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού και ενθάρρυνσης οικολογικών καλλιεργειών παρά τις προοπτικές που υπάρχουν. Στο ίδιο τρίπολο 
το Αγρίνιο ενισχύθηκε στον τοµέα της εκπαίδευσης µε Ίδρυση του Πανεπιστηµίου ∆υτ. Ελλάδας, την 
προσθήκη Ειδικών Σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αλλά δεν προχώρησαν συντονισµένα ενέργειες, 
προγράµµατα και δράσεις προς την κατεύθυνση ορατής ανάδειξής του ρόλου του ως κέντρου παραγωγικής 
αγροτικής περιοχής και κέντρου µεταποίησης και εµπορίου.  
 
Το δίπολο Πύργος (µε το λιµάνι του Κατακόλου) - Αµαλιάδα, ενισχύθηκε στον τοµέα της εκπαίδευσης µε 
παραρτήµατα του ΤΕΙ Πάτρας και 2 Ειδικά Σχολεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ενώ αναβαθµίστηκε και το 
λιµάνι  του Κατακόλου. Όσον αφορά στην ανάδειξή του σε πολιτιστικό – τουριστικό πόλο (Αρχαία Ολυµπία – 
παράκτια ζώνη - Αρχαία Ήλιδα), στην Αρχαία Ήλιδα έχουν υλοποιηθεί την τελευταία δεκαετία ορισµένα 
σηµαντικά έργα (Σύγχρονο Μουσείο, συστηµατικές ανασκαφές), στην παράκτια ζώνη υπάρχει ενδιαφέρον για 
ιδιωτικές επενδύσεις, ενώ άλλες ήδη έχουν γίνει (παράκτια ζώνη Ηλείας, ξενοδοχεία κλπ). Η ανάδειξη της 
Αρχαίας Ολυµπίας για την οποία έχουν προχωρήσει σχετικές µελέτες παρουσιάζει µεγάλες καθυστερήσεις σε 
δράσεις και έργα. Επιπλέον, δεν έχουν υλοποιηθεί ακόµη δράσεις για την ανάδειξη του διπόλου σε κέντρο 
παραγωγικής αγροτικής περιοχής. 
 
1.6.6 Παραθεριστική κατοικία 
Σε ό,τι αφορά την παραθεριστική κατοικία, παρατηρείται παρόµοια (και ενισχυµένη στις ίδιες τάσεις) εικόνα µε 
την προηγούµενη δεκαετία. Όπως αναλύεται και στην Α΄ και Γ΄ φάση της µελέτης του ΠΠΧΣΑΑ ∆υτικής 
Ελλάδας (1997 – 9) η ανάπτυξη της Β΄ κατοικίας είναι κυρίως γραµµική κατά µήκος των γειτονικών ακτών 
των µεγαλύτερων πόλεων της περιφέρειας. Οι ακτές της ΠΕ Αχαϊας παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη, σχεδόν 
συνεχή γραµµική ανάπτυξη Β΄ κατοικίας µε πυκνότερη δόµηση από τις άλλες ακτές της Περιφέρειας. Οι 
ανάγκες του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Πατρών σε Β΄ κατοικία δεν περιορίζονται πλέον στις παράκτιες 
περιοχές του Πατραϊκού της ΠΕ Αχαϊας, αλλά τις τελευταίες δύο 10ετίες κατευθύνονται προς τις απέναντι 
ακτές του Αντιρρίου και της Ναυπάκτου και κατά δεύτερο λόγο του Γαλατά και Κ. Βασιλικής. Αυτή η τάση 
ενισχύθηκε τα πρώτα χρόνια µετά την λειτουργία της ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου και σύµφωνα µε τις τάσεις 
προβλέπεται να συνεχισθεί. Οι ακτές του Κορινθιακού, της Αχαϊας, εκτός από τις ανάγκες για Β΄ κατοικία των 
πόλεων της Αχαϊας (Πάτρας, Αιγίου, Ακράτας) εξακολουθούν να εξυπηρετούν περισσότερο τις ανάγκες των 
αστικών πληθυσµών της ευρύτερης περιοχής της Πρωτεύουσας και λιγότερο του πολεοδοµικού 
συγκροτήµατος Πατρών. 
 
Στην ΠΕ Αιτωλ/νίας η Β΄ κατοικία είναι σαφώς λιγότερο ανεπτυγµένη. Περιορίζεται στις νότιες ακτές της ΠΕ 
(όπως ήδη αναφέρθηκε) σε µικρότερες αναπτύξεις, αλλά και σε σηµειακές στην Τουρλίδα και τις εκβολές του 
Αχελώου, όπου εξυπηρετούνται σε µεγάλο µέρος οι ανάγκες για Β΄ κατοικία του πληθυσµού της ευρύτερης 
περιοχής Μεσολογγίου. 
 
Στις βόρειες ακτές, στον Αµβρακικό εκτείνονται µικρές γραµµικές αναπτύξεις στην περιοχή Αµφιλοχίας – 
Ανοιξιάτικου – Μενιδίου και µικρότερες στη Βόνιτσα. Στις δυτικές ακτές της Αιτωλ/νίας ο Παραϊόνιος οδικός 
άξονας αλλά και η Ιόνια οδός προβλέπεται να επιτείνει τις πιέσεις που δέχονται τις τελευταίες δύο δεκαετίες οι 
αναπτυσσόµενες περιοχές του Αστακού, του Πάλαιρου και του Μύτικα, κατά κύριο λόγο από τις ανάγκες για 
παραθερισµό των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Αγρινίου. Στην Ηλεία οι παράκτιες περιοχές Κυλλήνης – 
Λεχαινών, Σαβαλίων – Σκαφιδιάς και Ζαχάρως παρουσιάζουν εντεινόµενη συνεχώς γραµµική ανάπτυξη Β΄ 



 47

κατοικίας µε κύριο χαρακτηριστικό την έλλειψη του όποιου σχεδιασµού και την άναρχη αυθαίρετη δόµηση, 
που σε ορισµένες περιοχές παίρνει την µορφή καταπάτησης δηµόσιων παραλιακών εκτάσεων. 
 
Στην ενδοχώρα των τριών ΠΕ η ανάπτυξη της Β΄ κατοικίας είναι πολύ µικρότερη ποσοτικά και σηµειακή. Η 
µεγαλύτερη συγκέντρωση (που αφορά ωστόσο περισσότερο σε ενοικιαζόµενα δωµάτια, διαµερίσµατα και 
τουριστικά καταλύµατα, εγκαταστάσεις αναψυχής και λιγότερο Β΄ κατοικία) παρουσιάζεται στην περιοχή 
Καλαβρύτων, πιο διάσπαρτη στους οικισµούς της ορεινής Ναυπακτίας και µικρότερη ακόµη στις όχθες των 
λιµνών  Τριχωνίδας, Στράτου και Καστρακίου, ενώ στην ορεινή ενδοχώρα της Ηλείας η ανάπτυξή της είναι 
ακόµη µικρότερη και σηµειακή. 
 
Λόγω της παντελούς έλλειψης δηµοσιοποιηµένων στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. της απογραφής του 2011 (που 
αφορούν στο µόνιµο πληθυσµό του 2011 ανά οικισµό (ή έστω ανά δηµοτική ενότητα Καλλικράτειου δήµου), 
στην απασχόληση και την απογραφή κατοικιών κατά ∆ήµο, οι τάσεις και τα σχετικά πρόσφατα στοιχεία, που 
αφορούν στην εξέλιξη της Β΄ κατοικίας (ανοδική, στάσιµη ή καθοδική) δεν µπορούν να  καταγραφούν παρά  
µόνο µε εκτιµήσεις που συλλέξαµε από δηµάρχους, συµβούλους δηµάρχων, προϊσταµένων πολεοδοµικών 
υπηρεσιών, προέδρων αναπτυξιακών δηµοτικών εταιριών κλπ. Επιβεβαιώνονται µάλιστα (σε ό,τι αφορά τον 
τοµέα τουρισµός – παραθερισµός) από την µεθοδολογία που χρησιµοποιήσαµε για να έχουµε την 
πλησιέστερη δυνατή εικόνα σε ό,τι αφορά τη δυναµικότητα ανά παραγωγικό τοµέα των καλλικράτειων δήµων 
της περιφέρειας, χρησιµοποιώντας και οµαδοποιώντας τις κατηγορίες επιχειρήσεων (ανά διψήφιο αριθµό) 
ανά δήµο, καθότι πρόσφατα στοιχεία απασχόλησης κατά τοµέα και κατά καλλικράτειο δήµο δεν υπάρχουν 
διαθέσιµα (βλ. κεφ. Α.1.1.β.1-1.5.1: ∆υναµικές ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων). 
 
Η γενικότερη υποβάθµιση των παραλιακών περιοχών της Αχαϊας, ιδιαίτερα αυτών που παρουσιάζουν τις 
πυκνότερες κτιριακές και πληθυσµιακές συγκεντρώσεις και κυρίως οι τεράστιες καθυστερήσεις στις εγκρίσεις 
– ενεργοποιήσεις των µελετών ΣΧΟΟΑΠ και ΓΠΣ, καθυστερήσεις που έχουν ως αποτέλεσµα την εντεινόµενη 
και συνεχή επιβάρυνση και υποβάθµιση αυτών των περιοχών, είναι ίσως ο κυριότερος λόγος για την σχετική 
στασιµότητα της ζήτησης για Β΄ κατοικία την τελευταία 10ετία στις παραπάνω περιοχές σε σχέση µε τις 
προηγούµενες δύο 10ετίες. 
 
Στις παράκτιες περιοχές του ∆ήµου Ναυπακτίας, όπου οι συγκεντρώσεις είναι σαφώς µικρότερες σε έκταση 
και πυκνότητα η ζήτηση για Β΄ κατοικία (ιδίως µε την λειτουργία της ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου), κυρίως από το 
πολεοδοµικό συγκρότηµα της Πάτρας και δευτερευόντως από Αγρίνιο και Μεσολόγγι, εκτιµάται ότι 
συνεχίστηκε σε υψηλότερο βαθµό την τελευταία δεκαετία. Ορατή επιβεβαίωση αποτελεί το γεγονός ότι από 
τα τέλη της 10ετίας του ’90 αναπτύσσεται σηµαντική συγκέντρωση κατοικιών α΄ και β΄ κατοικίας στον 
Πλατανίτη (άνω και κάτω) και Παληοπαναγιά. 
 
Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να θεσµοθετηθούν οι µελέτες ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ των ∆Ε Ναυπάκτου και 
Αντιρρίου (και µε µικρότερες από τις προτεινόµενες επεκτάσεις), έτσι ώστε να γίνει σχεδιασµένα η υποδοχή 
της αναµενόµενης µελλοντικής ανάπτυξης και ζήτησης κυρίως για β΄ αλλά και για α΄ κατοικία στην περιοχή. 
 
Μεγαλύτερη ζήτηση και πιέσεις για Β΄ κατοικία και τουριστικές εγκαταστάσεις την τελευταία 10ετία 
παρουσιάζουν και οι δυτικές παραλιακές περιοχές της Αιτωλ/νίας, που έχουν δυνατότητες για ήπια ανάπτυξη 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού – παραθερισµού (θαλάσσιος τουρισµός – οικολογικός τουρισµός) σε 
συνδυασµό µε την θεσµοθέτηση ΠΕΡΠΟ Β΄ κατοικίας – τουριστικών χρήσεων. ∆εν έχει προωθηθεί σοβαρά 
καµία κατεύθυνση απ’ αυτές που προτείνονται στο ΠΠΧΣΑΑ. Στις παραλιακές περιοχές της ΠΕ Ηλείας οι 
πιέσεις για Β΄ κατοικία εντάθηκαν αυτή την 10ετία σε σχέση µε τις προηγούµενες κυρίως στις πιο γειτονικές 
παραλιακές περιοχές των Σαβαλίων – Σκαφιδιάς, Πύργου και Ζαχάρως της Ηλείας, µε χαρακτηριστικά 
‘’υπανάπτυξης’’ δηλαδή την έλλειψη του όποιου σχεδιασµού. Καµία από τις κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ που 
προτείνονται γι’ αυτή τη ζώνη δεν έχει προωθηθεί ουσιαστικά µε κυριότερη τις µεγάλες καθυστερήσεις στην 
έγκριση των ΣΧΟΟΑΠ και ΓΠΣ για ρύθµιση των χρήσεων γης στον οικιστικό χώρο, τον δραστικό περιορισµό 
της διάσπαρτης δόµησης, του ελέγχου των συγκρούσεων χρήσεων γης και την οργάνωση της οικιστικής – 
τουριστικής χρήσης σε οργανωµένους πυρήνες Β΄ κατοικίας – τουρισµού µε την µορφή ΠΕΡΠΟ.  
 
Στην ορεινή ενδοχώρα η ανάπτυξη της Β΄ κατοικίας µπορεί κάτω από προϋποθέσεις και ακολουθώντας ένα 
γενικότερο σχεδιασµό ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού να συµβάλλει από την πλευρά της στην 
συγκράτηση του πληθυσµού των ορεινών οικισµών που συνεχώς φθίνει. 
 
Την τελευταία 10ετία υπάρχουν ενθαρρυντικά στοιχεία και εκτιµήσεις για αύξηση της ζήτησης για Β΄ κατοικία 
κατά κύριο λόγο στην ορεινή ενδοχώρα της ∆.Ε. Ακράτας (Περιστέρα, Ζαρούχλα κ.α.), στο ∆. Καλαβρύτων 
καθώς και σηµαντική αύξηση στην ορεινή Ναυπακτία (Άνω Χώρα, Πλάτανος, Πόδος, Ελατού, Πιτσιναίϊκα 
κ.α.) στην τελευταία όχι µόνο από τις ανάγκες του πληθυσµού της Ναυπάκτου πολλών από τους οποίους η 
καταγωγή είναι από τα χωριά αυτά, αλλά και από την αυξανόµενη ζήτηση από το ΠΣ της Πάτρας. 
 
Ακολουθεί η αξιολόγηση του προγραµµατικού πλαισίου που µε βάση τις προδιαγραφές εντάσσεται 
σε κάθε θεµατική ενότητα. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
 

Ε.Π. Τίτλος Φορέας Προϋπολογισµός Κατάσταση Περιοχή-∆ήµος 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ (∆ΕΠΑΝΟΜ) 47694311,00 σε εξέλιξη-2013 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ" ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ (∆ΕΠΑΝΟΜ) 20739217,00 σύµβαση ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Γ.Ν. 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ (∆ΕΠΑΝΟΜ) 12460402,00 

έγκριση/ένταξη/υποβολή 
και σε εξέλιξη - 2013  ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Ενέργειες στήριξης ηλικιωµένων και ατόµων που χρήζουν κατ΄οίκον 
βοήθειας στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) 

∆/ΝΣΗ ΑΝAΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 10754203,00 ολοκληρώθηκε Π∆Ε 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 
(ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ) 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΨΗ 9657025,00 σύµβαση ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 9191933,00 διαγωνισµός ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Κατασκευή νέου διωρόφου κέντρου αποθεραπείας - αποκατάστασης 
ηµερησίας νοσηλείας & διηµέρευσης – ηµερησίας φροντίδας Ατόµων µε 
Ειδικές Ανάγκες µετά υπόγειου και θεραπευτικής πισίνας ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5480000,00 έγκριση/ένταξη/υποβολή ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΤΠΥΞΗ Ανάπλαση και Βιοκλιµατική Αναβάθµιση του Κέντρου της Αµαλιάδας ∆ΗΜΟΣ ΉΛΙ∆ΑΣ 5325900,00 έγκριση/ένταξη/υποβολή ∆ΗΜΟΣ ΗΛΙ∆ΑΣ 
ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 16ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 4800000,00 έγκριση/ένταξη/υποβολή ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4720000,00 σε εξέλιξη-2013 

∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ανέγερση 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αγρινίου 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4700000,00 διαγωνισµός ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 4700000,00 διαγωνισµός ∆ΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Αστικής Ανάπτυξης Κεντρικής και 
Βόρειας Περιοχής Πόλης Αγρινίου του ∆ήµου Αγρινίου ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4700000,00 σύµβαση ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4600000,00 σύµβαση 

∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ (∆ΕΠΑΝΟΜ) 4498812,00 ολοκληρώθηκε ∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΑΤΡΑ – ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 4460000,00 έγκριση/ένταξη/υποβολή ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
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ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 4400000,00 έγκριση/ένταξη/υποβολή ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Α) ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ Β) ΕΝΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ - 
Σ.Υ.∆. ΕΝΝΕΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - Σ.Υ.∆. ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ, ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ. ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 4396259,00 διαγωνισµός ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Ολοκληρωµένη παρέµβαση αστικής ανάπτυξης πόλης Αµαλιάδας 
∆ήµου Ήλιδας ∆ΗΜΟΣ ΉΛΙ∆ΑΣ 4310455,00 έγκριση/ένταξη/υποβολή ∆ΗΜΟΣ ΗΛΙ∆ΑΣ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ - 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 4250000,00 διαγωνισµός 

∆ΗΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΑΧΑΪΑΣ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Προµήθεια και Εγκατάσταση Ιατρικού-Ξενοδοχειακού εξοπλισµού της 
Νέας Πτέρυγας για τη λειτουργία του Τ.Ε.Π -Χειρουργείων - Μ.Ε.Θ. του 
Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών "Ο Αγιος Ανδρέας" 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ (∆ΕΠΑΝΟΜ) 4216451,00 σύµβαση ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
"ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ" 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ (∆ΕΠΑΝΟΜ) 4172825,00 ολοκληρώθηκε ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΉΛΙ∆ΑΣ 4170000,00 διαγωνισµός ∆ΗΜΟΣ ΗΛΙ∆ΑΣ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3923765,00 σε εξέλιξη-2012 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΧΑΪΑΣ 3900000,00 σε εξέλιξη-2012 

∆ΗΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΑΧΑΪΑΣ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 19ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3850000,00 διαγωνισµός ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3640000,00 σε εξέλιξη-2013 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Κατασκευή νέου κτιρίου µε τον αύλειο χώρο του για την στέγαση 
Λυκείου στην περιοχή ∆εµένικα στα όρια του ∆ήµου Πατρέων. Το έργο 
περιλαµβάνει την ολοκληρωµένη κατασκευή νέας Σχολικής Μονάδος 
Λυκείου όπου θα εκτελεσθούν όλες οι απαραίτητες οικοδοµικές και 
ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες. 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΧΑΪΑΣ 3600000,00 σε εξέλιξη-2012 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 3517800,00 σύµβαση ∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΟΥΡΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3360000,00 σύµβαση 

∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΥ Ν. 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 3249862,00 ολοκληρώθηκε ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3100000,00 σε εξέλιξη-2013 

∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ∆ΙΩΡΟΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΜΗΜΑ 
ΥΠΟΓΕΙΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩΝ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 3079440,00 έγκριση/ένταξη/υποβολή 

∆ΗΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΑΧΑΪΑΣ 
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ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 3010410,00 σύµβαση ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ανέγερση Νέας Πτέρυγας 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αγρινίου. ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2950000,00 σύµβαση ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ηµερησίας 
φροντίδας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2929500,00 έγκριση/ένταξη/υποβολή Π∆Ε 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΘΕΡΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2820000,00 έγκριση/ένταξη/υποβολή ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ – ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΛΑΠΠΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2520000,00 έγκριση/ένταξη/υποβολή 

∆ΗΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΑΧΑΪΑΣ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ (∆ΕΠΑΝΟΜ) 2206727,00 σε εξέλιξη-2013 

∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ-
ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ Στέγες Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης (ΣΥ∆) του Συλλόγου ΑΛΚΥΟΝΗ ∆ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 2150000,00 έγκριση/ένταξη/υποβολή ∆ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 
ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ∆ΥΟ ΟΡΟΦΩΝ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ "ΧΑΤZΗΚΩΣΤΑ" 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2087550,00 ολοκληρώθηκε 

∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2050000,00 διαγωνισµός ∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 2047000,00 διαγωνισµός ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ Ο∆ΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ‘’ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ» 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΗΣ&ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1999500,00 σύµβαση Π∆Ε 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Ολοκληρωµένη Παρέµβαση Τοπικής Ανάπτυξης Πόλεως Γαστούνης 
του ∆ήµου Πηνειού ∆ΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 1936000,00 σύµβαση ∆ΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1875553,00 διαγωνισµός 

∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΟ 
ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 1499985,00 διαγωνισµός ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1450903,00 ολοκληρώθηκε ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Αγορά και ∆ιαµόρφωση κατάλληλου κτιρίου για τη λειτουργία Κέντρου 
Ηµέρας και για πενήντα άτοµα και δύο Προστατευµένων ∆ιαµερισµάτων 
των έξι ατόµων για Ψυχικά Πάσχοντες ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1400000,00 Έγκριση/ένταξη/υποβολή ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΩΝ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΑΡΑΜΑΝ∆ΑΝΕΙΟ" 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΧΑΪΑΣ 1385815,00 σε εξέλιξη-2012 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1325000,00 σύµβαση ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΤΙΡΙΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΉΛΙ∆ΑΣ 1300000,00 διαγωνισµός ∆ΗΜΟΣ ΗΛΙ∆ΑΣ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1250000,00 σύµβαση ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
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ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

διαγωνισµός 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΑΒΑΛΟΥΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1172000,00 έγκριση/ένταξη/υποβολή ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ 
18 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ" 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ "ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΕΛΕΟΥΣΑ" 1133258,00 σύµβαση ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ_∆ΙΚΤΥΟ 
∆ΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1122000,00 σύµβαση ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ 
ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΉΛΙ∆ΑΣ 1050000,00 διαγωνισµός ∆ΗΜΟΣ ΗΛΙ∆ΑΣ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β. 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΑ∆ΑΣ Ε.Κ.Α.Β 1050000,00 διαγωνισµός Π∆Ε 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1050000,00 διαγωνισµός ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ Προµήθεια Μαγνητικού Τοµογράφου για το ΠΓΝΠ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1000000,00 διαγωνισµός ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

Πρόγραµµα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστηµάτων και 
συναφούς εξοπλισµού σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ∆ιάφορες σχολικές επιτροπές 925140,00 

έγκριση/ένταξη/υποβολή/
σύµβαση 

∆ΗΜΟΙ: ΠΑΤΡΕΩΝ, 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Ι.Π. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, 
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ, 
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΗΛΙ∆ΑΣ, 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ, 
ΠΗΝΕΙΟΥ, 
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ-
ΚΥΛΛΗΝΗΣ, 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, 
ΖΑΧΑΡΩΣ, ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΣ, 
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, 
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΤΠΥΞΗ 

Μελέτες Ανάπτυξης Ειδικών Πλαισίων ∆όµησης στις εντός και εκτός 
των Οικισµών Περιοχές της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

Υ.Π.Ε.Κ.Α. - ∆/ΝΣΗ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 915364,00 έγκριση/ένταξη/υποβολή Π∆Ε 

 
Με βάση τον παραπάνω πίνακα τα περισσότερα έργα αφορούν στην αναβάθµιση του κοινωνικού εξοπλισµού της Π∆Ε, κυρίως στους τοµείς της υγείας 
και της εκπαίδευσης, ενώ παρεµβάσεις αστικών αναπλάσεων-αναβαθµίσεων βρίσκονται ακόµα υπό ένταξη και µόνο για το κέντρο της Αµαλιάδας, 
το Αγρίνιο, τη Γαστούνη, και τον οικισµό ∆ρούβα της Αρχαίας Ολυµπίας, ενώ οι Μελέτες Ανάπτυξης Ειδικών Πλαισίων ∆όµησης στις εντός και 
εκτός των Οικισµών Περιοχές της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας είναι υπό έγκριση/ένταξη. 
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