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Θέμα:  Προηάζεις ηης Νομαρτιακής Επιηροπής Ηλείας ηοσ Τετνικού 

Επιμεληηηρίοσ για ηο Πρόγραμμα «Ανοικηά Κένηρα Εμπορίοσ-
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020»  

 

Κύξηε Γήκαξρε θαη θύξηε Πξόεδξε ηνπ Δκπνξηθνύ Σπιιόγνπ , 

Με κεγάιε καο ραξά ζπκκεηέρνπκε ζηελ δηαβνύιεπζε γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ 

θαθέινπ ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Ήιηδαο ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Αλνηθηά 

Κέληξα Δκπνξίνπ» ηόζν κε ηελ παξνπζία καο ζηηο δύν ζπλαληήζεηο πνπ έγηλαλ θαηά ην 

πξνεγνύκελν δηάζηεκα όζν θαη κε ηελ θαηάζεζε ησλ πξνηάζεώλ καο κε ηελ παξνύζα 

επηζηνιή. 

Παξόηη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ καο δηαηέζεθε ήηαλ εμαηξεηηθά κηθξό 

,ζπκκεηέρνπκε γηαηί ζεσξνύκε όηη ε ζεκαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξεκαηνδνηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ηεξάζηηα , όρη κόλνλ γηα απηή θαζ’εαπηήλ ηε ρξεκαηνδόηεζε όζν 

γηα ηελ επθαηξία πνπ παξνπζηάδεηαη ζην λα μεθηλήζεη κία ζπιινγηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ 

αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηνπ  «Δκπνξηθνύ Κέληξνπ» ηεο Ακαιηάδαο θαη 

απηό ελ ζπλερεία λα κεηαιακπαδεπζεί θαη ζε άιιεο πόιεηο ηνπ Ννκνύ καο.     

Φξεζηκνπνηώληαο σο δεδνκέλα  ηα όζα εθηέζεθαλ γηα ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Δκπνξηθνύ 

Σπιιόγνπ ηεο 15
εο

 Οθησβξίνπ 2018 ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Γ.Ήιηδαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα: 

mailto:tee.n.ilias@gmail.com


 

 Τεο ήδε επηιεγείζαο νξηνζέηεζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

 Τσλ δπλαηώλ επηινγώλ ζε επεκβάζεηο νη νπνίεο γίλνληαη απνδεθηέο από ην 

ζπγθεθξηκέλν Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 

 Τνπ πεξηνξηζκέλνπ δηαζέζηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ  ζε δνκηθνύ ηύπνπ επεκβάζεηο 

ζηηο όςεηο ησλ θηηξίσλ 

 Τεο δηαβεβαίσζεο όηη νη όπνηεο δνκηθέο θαηαζθεπέο-θηηξηαθέο παξεκβάζεηο 

πνπ ηειηθώο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ,  ζα πξνθύςνπλ θαηόπηλ ηεο αξρηθήο 

έγθξηζεο ηνπ θαθέινπ , ζε επόκελν ζηάδην θαη κέζα από ηε δηαδηθαζία 

δηαβνύιεπζεο  από νκάδα Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ θαη κέζα από ηε λόκηκε 

θαη ζπλήζε νδό ηεο αλάζεζεο κειέηεο θαη έγθξηζήο ηεο από ηα αξκόδηα όξγαλα 

(Σπκβνύιην Αξρηηεθηνληθήο θιπ).   

θξίλνπκε θαίξηεο θαη απαξαίηεηεο λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνλ θάθειν ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο ηηο θάησζη πξνηάζεηο πνπ καο πεξηέγξαςε ν εηδηθόο ζύκβνπινο  

Γεκάξρνπ  θ. Γεκήηξηνο Λπγνύξαο θαη εηδηθόηεξα:  

1) Τελ εγθαηάζηαζε ππόγεησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ ζε όζν ην δπλαηόλ 

πεξηζζόηεξα θεληξηθά ζεκεία ζηα νπνία ζήκεξα ππάξρνπλ πιαζηηθνί θάδνη.  

2) Τελ  αμηνπνίεζε θαη δηακόξθσζε νηθνπέδσλ ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ ή κε 

ζύλαςε ρξεζηδαλείνπ ζε ρώξνπο ειεύζεξεο ζηάζκεπζεο. 

3) Τελ ηνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ ξακπώλ ΑΜΔΑ ζηα θαηαζηήκαηα πνπ 

θξίλεηαη απηό εθηθηό. 

4) Τελ θαηαζθεπή δεκόζησλ απνρσξεηεξίσλ  

5) Τελ απνθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ θσηηζηηθώλ , παξηεξηώλ (1
ν
 

ηκήκα αλάπιαζεο Σνρηάο) θαη ηελ ηνπνζέηεζε παγθαθηώλ ζε όζα 

πεξηζζόηεξα ζεκεία απηό είλαη εθηθηό 

6) Τελ θαηαζθεπή ππαίζξηαο παηδηθήο ραξάο ζην ρώξν ηεο πιαηείαο 

Μπεινγηάλλε  

7) Τελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ ζεξηλνύ ζηλεκά «Οιύκπηα» ζην ρώξν 

παξαπιεύξσο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ ζηαζκνύ 

Όζνλ αθνξά ην κείδνλ ζέκα ησλ αξρηηεθηνληθώλ επεκβάζεσλ ζηηο όςεηο ησλ θηηξίσλ 

ζε κεγάιε έθηαζε (π.ρ. κε απνμήισζε κεηαιιηθώλ πξνεμνρώλ-κεηώπσλ , βαθή ζε 



 

νκνηόκνξθνπο ρξσκαηηζκνύο, ηνπνζέηεζε παξόκνηνπ ηύπνπ θηγθιηδσκάησλ θ.α.) 

ζεσξνύκε όηη δεν μπορεί να καλσφθεί από ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα εμαηηίαο ηνπ 

ζηελνύ δηαζέζηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ αιιά θαη γηα κηα έλαλ αθόκα πην ζνβαξό ιόγν. 

Όπσο έρνπκε αλαθέξεη ζε πξνεγνύκελν έγγξαθό καο (αξ.πξση.11/21.04.2018)  πξνο 

όινπο ηνπ Γήκνπο ηνπ Ννκνύ Ηιείαο , πηζηεύνπκε όηη ζε κεγάιεο έθηαζεο 

αξρηηεθηνληθέο επεκβάζεηο νη νπνίεο πξόθεηηαη λα «ραξαθηεξίζνπλ» κηα ζεκαληηθή 

αζηηθή πεξηνρή , απαιτείται ε δηελέξγεηα Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ θαη’εθαξκνγήλ 

ηεο   ππ’αξίζκ.26801/2011 Υπνπξγηθήο Απόθαζεο (ΦΔΚ 1427/16.6.2011).  

Θεσξνύκε όηη κία ηέηνηα κεγάιεο έθηαζεο επέκβαζε ζα ήηαλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε 

θαζώο ζα θαζόξηδε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο ηεο Ακαιηάδαο. 

Αλη’απηνύ πξνηείλνπκε ζηελ παξνύζα θάζε λα αξθεζηνύκε ζηελ ηνπνζέηεζε κηαο 

πανομοιότσπης πινακίδας («ηαμπέλας») ζε όια ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα πνπ ζα 

ζπκκεηέρνπλ. Μηα επηγξαθή ηδηαίηεξνπ ύθνπο ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεί 

ζηνηρεία ηππνινγίαο παιαηνύ Ακαιηαδίηηθνπ δησξόθνπ θηίζκαηνο αξθεηά από ηα νπνία 

δηαζώδνληαη ζηηο θεληξηθόηεξεο νδνύο ηνπ εκπνξηθνύ θέληξνπ ηεο πόιεο. Μηαο 

κεηαιιηθήο δηαηνκήο νξζνζηάηε θάζεην ζηελ πξόζνςε θαη κηαο επηγξαθήο ζε 

νκνηόκνξθνπο ρξσκαηηζκνύο θόληνπ γηα όια ηα θαηαζηήκαηα ε νπνία ζα θξέκεηαη από 

ηνλ νξζνζηάηε κε θξίθνπο όπσο ελδεηθηηθά θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ θσηνγξαθία. 

Σε θάζε πεξίπησζε ε ηειηθώο επηιεγείζα θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα γίλεη κέζα από κηα 

ζεηξά πξνηάζεσλ ζηελ επόκελε θάζε θαη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο , ύζηεξα 

από εθηελέζηεξε δηαβνύιεπζε κε κεραληθνύο θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη ζα 

ζπκκεηέρνπλ. 

      

       

 

 

 

 

Φωηο . Ενδεικηική Πρόηαζη  Πινακίδας 

 

 



 

Δθηόο ησλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ ήδε θαηαηεζεί  έρνπκε λα πξνηείλνπκε ηα εμήο: 

 Τελ αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ πνδειαηόδξνκνπ κε απνθαηάζηαζε ησλ 

θαηεζηξακκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ ελνηθίαζεο 

πνδειάησλ ζε ζεκεία (π.ρ. ζηελ Πιαηεία Γεκαξρείνπ, ζηελ πιαηεία 

Καδαληδάθε,ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο) από ηα νπνία ζα κπνξνύζε λα μεθηλήζεη 

θάπνηνο κηα βόιηα ζηελ πόιε. Ταπηόρξνλα ζε εηδηθά θηόζθηα λα δηαηίζεληαη 

ράξηεο κε πξνηεηλόκελεο δηαδξνκέο ζηελ πόιε είηε έμσ από απηή 

(π.ρ.Φξαγθαβίιια, Κνπξνύηα θ.α.). 

 Τελ ηνπνζέηεζε stands κε ηζηνξηθέο θσηνγξαθίεο θαη θείκελν πεξηγξαθήο (ζε 

δηάθνξεο γισζζεο) , ζε ζεκαληηθά ζεκεία ηεο πόιεο ,κπξνζηά από 

ραξαθηεξηζηηθά θηίξηα (π.ρ.Οηθία Μπεινγηάλλε,Λαδαξάθεην,Βηβιηνζήθε θιπ) από 

παιαηά εκπνξηθά θαηαζηήκαηα , ζε λανύο , πιαηείεο θ.α..  Απηό ζα ζπλέβαιε 

αθελόο ζην λα εκπινπηίζνπκε ηε «βόιηα» ησλ επηζθεπηώλ ζην εκπνξηθό θέληξν 

αιιά θαη λα γλσξίζνπκε θαη λα αγαπήζνπκε ηαπηόρξνλα νη ίδηνη ηελ πόιε καο 

κέζα από ηελ ηζηνξία ησλ θηηξίσλ ηεο.  

 Τελ απνθαηάζηαζε ησλ ξακπώλ ΑΜΔΑ ζηα πεδνδξόκηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη 

ηελ θαηαζθεπή λέσλ, όπνπ δελ πθίζηαληαη. 

 Τε θαηαζθεπή ρώξσλ αλάπαπζεο, αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (πρ ηξαπεδάθηα 

πηλγθ-πνλγθ) θαη παηδηθήο ραξάο ζηνπο θελνύο ρώξνπο ζην 1
ν
 ηκήκα αλάπιαζεο 

Σνρηάο.  

 

 



 

 

Κιείλνπκε κε ηελ επρή ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα λα έρεη ηελ επξύηεξε δπλαηή 

ζπκκεηνρή θαη λα αληακώζνπκε μαλά ζηα πιαίζηα ηεο δηαβνύιεπζεο έρνληαο 

πεηύρεη ηελ έγθξηζε ηνπ θαθέινπ. 

  

Με εκηίμηζη 

 

 

 

 

       Ο  Πξόεδξνο  

 Ν.Δ.Ηιείαο /ΤΔΔ ΤΓΔ 

      Φξήζηνο Γ.Γεσξγαθόπνπινο 

    Γηπι/ρνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

      


