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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Υπογράφηκε η σύμβαση  για το έργο «Βιοκλιματική αναβάθμιση του δημόσιου ανοικτού
χώρου κατά μήκους του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας» 

Στις 10 Φεβρουαρίου 2015 υπογράφηκε η σύμβαση με την Κοινοπραξία «Δ. Κοροπούλης Μ. ΕΠΕ –
ECON  21  ΑΤΕ συγχρηματοδοτούμενου  ποσού  1.594.985,97  €  από  το  Ταμείο  Συνοχής  για  το
υποέργο  με  τίτλο  :  «Βιοκλιματική  αναβάθμιση  του  δημόσιου  ανοικτού  χώρου  κατά  μήκους  του
ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας», της ενταγμένης για χρηματοδότηση πράξης στο πλαίσιο
του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Περιβάλλον  –  Αειφόρος  Ανάπτυξη  2007-2013»  με  τίτλο  :
«Βιοκλιματική  αναβάθμιση  του  δημόσιου  ανοικτού  χώρου  κατά  μήκους  του  ιστορικού  ρέματος
Χρυσορρόα της Θήβας» συνολικού προϋπολογισμού 1.859.971,54 € .

Το  αντικείμενο  της  προαναφερόμενης  πράξης  αφορά  στη  βιοκλιματική  αναβάθμιση  περιοχής,
συνολικού εμβαδού 20.950m2 στο κέντρο του Δήμου Θηβαίων και ειδικότερα στην περιοχή κατά
μήκος του ρέματος Χρυσορρόα. Η περιοχή αναβάθμισης οριοθετείται δυτικά από την κορυφή του
πρανούς του λόφου της Καδμείας (στο σημείο όπου το ρέμα του Χρυσορρόα έχει διευθετηθεί με
αγωγό που έχει επιχωματωθεί),  ανατολικά από την οδό Γληνού και Βόρεια - Νότια από την οδό
Εστίας έως την οδό Τσεβά - Αυλίδος. Σήμερα, η περιοχή έχει επιχωματωθεί από την οδό Εστίας έως
την  οδό  Τσεβά  -  Αυλίδος  και  η  αναβάθμιση  της  θα  υλοποιηθεί,  όπως  αποτυπώνεται  και  στα
προβλεπόμενα σχέδια, κύρια μέσω τοποθέτησης ψυχρών υλικών, τοποθέτηση νέου οδοστρώματος με
ψυχρή  φωτοκαταλυτική  επίστρωση,  αύξησης  της  επιφάνειας  που  διατίθεται  στους  πεζούς  και
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ειδικότερα  κατασκευής  πεζοδρόμων,  αρχαιολογικής  περιπάτου  &  ποδηλατοδρόμων,  διαμόρφωση
χώρου στάθμευσης, σημαντικής ενίσχυσης του αστικού πρασίνου, τοποθέτησης συστημάτων σκίασης
(πέργκολες), τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων με φωτοβολταϊκά πάνελ και τοποθέτησης αστικού
εξοπλισμού.

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%.

Το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών θα έχουν περαιωθεί έως τις 30/10/2015. 
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