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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά 

εντάχθηκαν και χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ δύο έργα ολοκληρωµένων 

αστικών παρεµβάσεων στους ∆ήµους Θήβας και Λαµίας, συνολικού 

προϋπολογισµού 2.612.500 €. 

 

Υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά οι αποφάσεις 

ένταξης έργων που υποβλήθηκαν από τους ∆ήµους Θήβας και Λαµίας στο πλαίσιο των 

ολοκληρωµένων αστικών σχεδίων και χρηµατοδοτούνται από το περιφερειακό πρόγραµµα 

του ΕΣΠΑ µε συνολικό προϋπολογισµό 2.612.500 €. Συγκεκριµένα τα έργα αφορούν : 

 

Την ανάπλαση του πεζόδροµου της οδού Επαµεινώνδα ∆ήµου Θηβαίων, επιλέξιµου 

προϋπολογισµού 2.280.000 €. 

Το αντικείµενο του έργου αφορά στην ανάπλαση διαµόρφωσης δηµόσιων χώρων της πόλης 

της Θήβας, συνολικής επιφάνειας 16.260 τετραγωνικών µέτρων. Ειδικότερα η ανάπλαση θα 

γίνει στην οδό Επαµεινώνδα, κεντρική οδό της Καδµείας, καθώς και σε κάθετους δρόµους µε 

στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση της περιοχής. Κατά το σχεδιασµό έχει 

ληφθεί υπόψη η ενσωµάτωση βιοκλιµατικών παραµέτρων για τη βελτίωση τοπικά του 

µικροκλίµατος του αστικού χώρου και του αισθήµατος της θερµικής άνεσης των 

περιπατητών, η δυνατότητα εξυπηρέτησης ατόµων µε περιορισµένες κινητικές δυνατότητες, 

η κίνηση και στάθµευση των οχηµάτων, καθώς και η εξυπηρέτηση της εµπορικής 

δραστηριότητας της περιοχής.  

Παράλληλα µε τις αισθητικές κατασκευές θα κατασκευαστούν και δίκτυα ύδρευσης και 

αποχέτευσης οµβρίων, ενώ παράλληλα θα γίνει υπογειοποίηση των δικτύων της ∆ΕΗ. 

 



Την προµήθεια δύο mini bus στο ∆ήµο Λαµιέων για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας στην 

πόλη µε όρους περιβαλλοντικής προστασίας, επιλέξιµου προϋπολογισµού 332.500 €. 

Τα λεωφορεία θα είναι καινούργια, σύγχρονης τεχνολογίας και φιλικά στο περιβάλλον. Ο 

συνολικός αριθµός των εξυπηρετούµενων επιβατών θα είναι 25-35 (καθήµενοι και όρθιοι), 

ενώ θα υπάρχει και χώρος (θέση) για αναπηρικό αµαξίδιο.Οι διαστάσεις των λεωφορείων θα 

είµαι οι µικρότερες δυνατές, δεδοµένου ότι οι δρόµοι της πόλης όπου θα κινούνται είναι 

στενοί, µε µικρά πεζοδρόµια και σε ορισµένα σηµεία µε αρκετά έντονες κλίσεις. 

 

Είναι προφανές ότι η Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ∆ήµων 

και χρηµατοδοτεί τα ώριµα έργα τους, τα οποία στη συγκεκριµένη περίπτωση των 

ολοκληρωµένων αστικών σχεδίων θα συµβάλλουν στην αισθητική και λειτουργική 

αναβάθµιση των αστικών κέντρων της Στερεάς Ελλάδας. 
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