
                             
        Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α        Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

            Δ Η Μ Ο Σ  Θ Η Β Α Ι Ω Ν            Δ Η Μ Ο Σ  Θ Η Β Α Ι Ω Ν                                                                                                   

                     Γραφείο Τύπου                     Γραφείο Τύπου

Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 

Ταχ.Κώδικας: 32 200

Τηλ: 2262 -3-50652

Fax: 2262-0- 27628

Εmail: dimosthivas  @thiva.gr 

Site: www.thiva.gr 

ΘήβαΘήβα    1111/1/1/201/20166

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης το μεγάλο έργο στο ιστορικό ρέμα Χρυσορρόα της Θήβας

Στην  τελική  ευθεία  για  την  ολοκλήρωσή  του  βρίσκεται  το  έργο  “Βιοκλιματική  αναβάθμιση  του

δημόσιου  ανοικτού  χώρου  κατά  μήκους  του  ιστορικού  ρέματος  Χρυσορρόα”  της  Θήβας,  έργο

συγχρηματοδοτούμενο  από  το  Ταμείο  Συνοχής  στο  πλαίσιο  του  Ε.Π.  “Περιβάλλον  –  Αειφόρος

Ανάπτυξη 2007-2013”,  του οποίου η σύμβαση με  τον ανάδοχο υπογράφηκε  τον Φεβρουάριο του

2015. 

“Πρόκειται για ένα έργο πνοής, που αναβαθμίζει μία περιοχή  συνολικού εμβαδού 20.950m2 στο

κέντρο του Δήμου Θηβαίων.  Ένα έργο που είχε ανάγκη η πόλη και οι δημότες , καθώς μέσα σ' αυτό

το χώρο, που έχει ενισχυθεί σημαντικά με πράσινο,  θα μπορούν να περνούν ευχάριστα τον ελεύθερο

χρόνο τους, να περπατούν,  να κάνουν ποδήλατο και  να παίζουν  τα παιδιά.  Παράλληλα τα υλικά

που έχουν χρησιμοποιηθεί στοχεύουν  στη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής” δήλωσε ο

Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου,  με αφορμή  επίσκεψή του στον χώρο για να δει από

κοντά, μαζί με τους αρμόδιους μηχανικούς, τις τελικές εργασίες. 

Η περιοχή που αναβαθμίζεται οριοθετείται μεταξύ του ΚΤΕΛ και της Πυροσβεστικής. Μέσα σ' αυτήν

έχουν κατασκευαστεί και τοποθετηθεί:  

 Πεζόδρομος

 Ποδηλατόδρομος
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 Νέο οδόστρωμα  με ψυχρή φωτοκαταλυτική επίστρωση

 Ψυχρά υλικά

 Πράσινο ( γκαζόν και φυτά) 

 Συστήματα σκίασης (πέργκολες)

 Φωτιστικά σώματα με φωτοβολταϊκά πάνελ 

 Χώρος στάθμευσης

 Αστικός εξοπλισμός.

Η βιοκλιματική αναβάθμιση στοχεύει στη βελτίωση του μικροκλίματος μέσω:

• μείωσης της μέσης μέγιστης θερινής θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά 1,61οC σε ύψος 1.80m

• μείωσης του τυπικού ημερήσιου αθροίσματος των βαθμοωρών βάσης 26οC κατά 21%

• μείωσης της μέσης χωρικής μέγιστης θερμοκρασίας επιφάνειας κατά 9,7°C

• βελτίωσης της θερμικής άνεσης 15,7%.

Κατά τη  διάρκεια  υλοποίησης  του  έργου  προέκυψαν  κάποιες  επί  πλέον  εργασίες  που  πρέπει  να

υλοποιηθούν και δεδομένου ότι δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π.  , θα καλυφθούν από

πόρους του Δήμου (ΣΑΤΑ). Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τον Φεβρουάριο του

2016. 

Δείτε εδώ :http://fotoarxeiothivas.blogspot.gr/2016/01/blog-post_11.html φωτογραφίες από το

έργο 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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