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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 Ένταξη του έργου «Ανάπλαση παραλιακού πεζόδρομου Παλαιού Οικισμού Νέας Ηρακλείτσας» 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» 

 

Την απόφαση ένταξης του έργου «Ανάπλαση παραλιακού πεζόδρομου Παλαιού 

Οικισμού Νέας Ηρακλείτσας», θα επιδώσει ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, 

Άρης Γιαννακίδης, την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013, στον Δήμαρχο Παγγαίου, Βασίλη Ξουλόγη, στο 

καφενείο της Κοινότητας Ν. Ηρακλείτσας στις 18:30. Ο προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται 

στα 1.570.000 ευρώ.  

Η πρόταση έχει επιλεγεί για χρηματοδότηση στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Αειφόρος 

ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΑΜΘ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας – 

Θράκης 2007-2013», στο πλαίσιο του προγράμματος Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Παράκτιας Ζώνης στην Περιφέρεια ΑΜΘ. 

Με την παρούσα πράξη, προβλέπεται, στην Δημοτική Ενότητα Ελευθερών, στην Τοπική 

Κοινότητα Νέας Ηρακλείτσας, να γίνουν εργασίες για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης.  

Συγκεκριμένα, στο εν λόγω έργο, θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την 

ανάπλαση του παραλιακού πεζοδρόμου με εργασίες πλακοστρώσεων από φυσικά υλικά, 

απορροής ομβρίων και ηλεκτροφωτισμού κατά μήκος όλης της παρέμβασης και θα αναπλασθεί η 

κεντρική πλατεία της Νέας Ηρακλείτσας ενώ θα κατασκευαστούν και 2 νέες παιδικές χαρές. 

Παράλληλα προβλέπεται να κατασκευαστούν: τεχνητή πίστα αναρρίχησης, πίστα 

skateboard-BMX η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν πίστα Rollers, ένα γήπεδο mini golf 

και ένα γήπεδο τένις, με τα απαραίτητα έργα υποδομής και ηλεκτροφωτισμού.             

Η κατασκευή του εν λόγω έργου, θα αποτελέσει, εκτός της αισθητικής αναβάθμισης και της 

βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων, τον βασικό αναπτυξιακό μοχλό της περιοχής της Ν. 

Ηρακλείτσας καθιστώντας την έναν ισχυρό τουριστικό πόλο έλξης στην Ανατολική Μακεδονία-

Θράκη, δημιουργώντας παράλληλα πολλές νέες θέσεις εργασίας.  
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