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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  
 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες ανάπλασης των κέντρων των ιστορικών οικισμών Σαντομερίου 

και Πορτών και της εισόδου του οικισμού Κανδάλου. Η περιοχή παρέμβασης, περιλαμβάνει τρεις 

αυτοτελείς και λειτουργικές ενότητες, και συγκεκριμένα : 

Ενότητα 1 : Ανάπλαση του κεντρικού πυρήνα του οικισμού Σαντομερίου που περιλαμβάνει: 

 Την διαμόρφωση και επίστρωση της πλατείας ‘Ρούπα’ του οικισμού Σαντομερίου με τμήματα των 

οδών που την περιβάλλουν 

 Την διαμόρφωση και επίστρωση τμήματος του υφιστάμενου μονοπατιού βορειοδυτικά της πλατείας 

‘Ρούπα’ 

 Την αναδιαμόρφωση και επίστρωση του υφιστάμενου μονοπατιού που συνδέει το κεντρικό τμήμα 

του οικισμού Σαντομερίου - πλατεία ‘Ρούπα’ με τον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών, ως αναγκαίου 

έργου για την λειτουργική σύνδεση του οικισμού και την βελτίωση της βατότητας και ασφάλειάς 

του 

 Την διαμόρφωση και επίστρωση τμήματος μονοπατιού στην ανατολική πλευρά του οικισμού στο 

σημείο που καταλήγει το μονοπάτι μετά τον Ιερό .Ναό 

Η συνολική επιφάνεια των χώρων που διαμορφώνονται είναι 905,30τ.μ. 

Ενότητα 2 : Ανάπλαση του κεντρικού πυρήνα του οικισμού Πορτών που περιλαμβάνει: 

 Την κατεδάφιση του κτιρίου, επιφανείας περίπου 42,00τ.μ. και των περιμετρικών στεγάστρων 

αυτού, που εφάπτεται στην βόρεια πλευρά του κτιρίου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος 

Πορτών και την ενοποίηση των κοινόχρηστων χώρων που περιβάλλουν το κτίριο που παραμένει 

 Την διαμόρφωση και επίστρωση του κοινόχρηστου χώρου δυτικά του κτιρίου του πρώην 

Κοινοτικού Καταστήματος Πορτών συμπεριλαμβανομένων και των σημείων εισόδου στον χώρο 

αυτό 

 Την διαμόρφωση και επίστρωση του κοινόχρηστου χώρου - νέας πλατείας ανατολικά του κτιρίου 

του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Πορτών, την ενοποίησή του με το δυτικό τμήμα και την 

λειτουργική σύνδεσή του με τους λοιπούς κοινοχρήστους χώρους του οικισμού, δημιουργώντας 

έναν νέο πόλο έλξης στο κέντρο του οικισμού 

 Την αποκατάσταση των όψεων του κτιρίου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Πορτών που 

περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου 

 Την διαμόρφωση και επίστρωση τμήματος της οδού που βρίσκεται δυτικά του κτιρίου του πρώην 

Κοινοτικού Καταστήματος, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η πρόσβαση στον κοινόχρηστο χώρο 

του κτιρίου από το κατώτερο επίπεδο 

Η συνολική επιφάνεια του χώρου που διαμορφώνεται είναι 1.255,80τ.μ. 

Ενότητα 3 : Ανάπλαση της εισόδου του οικισμού Κανδάλου που περιλαμβάνει: 

 Την επίστρωση μέρους του πλατώματος της οδού στην είσοδο του οικισμού 

 Την επίστρωση μέρους του μονοπατιού που βρίσκεται στη συνέχεια του πλατώματος που 

διαμορφώνεται 

Η συνολική επιφάνεια των χώρων που διαμορφώνονται είναι 66,63τ.μ. 

Όλοι οι χώροι που διαμορφώνονται, αποτελούν υφιστάμενους κοινόχρηστους χώρους των οικισμών, 

και θα λειτουργήσουν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους ως πλατείες - πεζόδρομοι και τμήματα οδών ήπιας 

κυκλοφορίας που εξυπηρετούν κυρίως την πρόσβαση στις ιδιοκτησίες και λιγότερο την διερχόμενη κίνηση. 
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Οι βασικές κατευθύνσεις της μελέτης είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής και 

έχουν ως αφετηρία την ανάδειξη του πολεοδομικού ιστού των οικισμών και παράλληλα της παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής και του ιστορικού χαρακτήρα των οικισμών, αλλά και την βελτίωση των συνθηκών 

κυκλοφορίας και διαβίωσης των κατοίκων και την εξέλιξη των οικισμών σε τουριστικούς πόλους έλξης, της 

ορεινής περιοχής του Δήμου. 

Στο αντικείμενο του συνολικού έργου περιλαμβάνονται : 

 Οι διαμορφώσεις και επιστρώσεις μονοπατιών, οδών, πλατειών και η βελτίωση της βατότητάς τους 

 Η επισκευή - συντήρηση - ανακατασκευή των υπαρχόντων τοιχίων σκυροδέματος, λιθοδομής και 

ξηρολιθοδομής, ή και η κατασκευή νέων 

 Η φύτευση στους χώρους των πλατειών και πλατωμάτων που διαμορφώνονται 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού των χώρων που διαμορφώνονται 

 Η ρύθμιση της απορροής των ομβρίων από τους χώρους που διαμορφώνονται προς τους υπάρχοντες 

αποδέκτες καθώς και η μετακίνηση ή ανακατασκευή των φρεατίων και των εσχαρών του δικτύου 

απορροής και αποχέτευσης ομβρίων, όπου απαιτείται 

 Ο ηλεκτροφωτισμός των χώρων, η συντήρηση ή αντικατάσταση των υφισταμένων φωτιστικών 

σωμάτων και η προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων, όπου απαιτείται  

 Η τακτοποίηση των επιφανειακών δικτύων (ύδρευσης κλπ Η-Μ εγκαταστάσεων), όπου αυτά 

διέρχονται από τους χώρους που διαμορφώνονται και η πρόβλεψη της δυνατότητας επέκτασής τους, 

χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στις επιφάνειες που επιστρώνονται 

 Η αποκατάσταση των όψεων του κτιρίου του Πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Πορτών που 

περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου 

Οι ποσότητες των πάσης φύσεως εργασιών και για κάθε τμήμα του έργου, περιλαμβάνονται στην 

αναλυτική προμέτρηση εργασιών σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια της μελέτης. 

Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών ανέρχεται σε 319.920,00€, μετά της 

αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%. και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στην υποδράση 19.2.4.3 ‘Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε 

υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και 

τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή 

προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)’ του υπομέτρου 19.2 ‘Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων 

υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα’ (CLLD / LEADER) του 

μέτρου 19 ‘Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)’, κατόπιν της αρίθμ. πρωτ. 

559/CL/ EΓΤΑΑ/20-4-2018 πρόσκληση της ΟΤΔ «ΑΧΑΙΑ Α.Ε.» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Το συνολικό ποσό της δαπάνης είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 30-7336.0100 εξόδων του 

δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020. 

Οι τιμές της μελέτης είναι σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τιμολόγια του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών αρ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/04.05.2017 (ΦΕΚ 1746Β’), όπως αυτά ισχύουν. 

 

 

Κάτω Αχαΐα,    18 / 12 / 2020 

  Θεωρείται 

Ο Συντάξας Ο Τεχνικός Σύμβουλος Η αναπληρώτρια Δ/ντρια Τ.Υ. 

   

   

   

Παναγιώτης Τζογαδώρος Χρύσα Διονυσοπούλου Σωτηρία Φελούκα 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4 Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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