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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το παρόν τεύχος αποτελεί το Δεύτερο Παραδοτέο της από 09/10/2020 σύμβασης με τίτλο: «Παροχή 

Υπηρεσιών Συμβούλου για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης Πολιτιστικού Αποθέματος της πόλης της 

Θήβας». 

 

Σύμφωνα με την από 19/5/2020 μελέτη του Τμήματος Ανάπτυξης – Προγραμματισμού – Οργάνωσης & 

Πληροφορικής του Δήμου Θήβας, και ειδικότερα του Κεφαλαίου 3 «Αντικείμενο και Τεχνικές 

Προδιαγραφές», το Παραδοτέο αυτό αντιστοιχεί στην Ενότητα Εργασιών ΙΙ «Σχέδιο Δράσης 

Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης» όπου θα εξειδικευτεί ο σχεδιασμός του προγράμματος αστικής 

παρέμβασης με την οριστικοποίηση: 

- Καταλόγου έργων ώριμων προς υλοποίηση εντός του τρέχοντος ΕΣΠΑ 

- Καταλόγου έργων προς ωρίμανση για ένταξη στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο. 

 

Το σχέδιο Δράσης θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: II1. Καταγραφή του βαθμού ωριμότητας των 

προτεινόμενων παρεμβάσεων – έργων. II.2. Προσδιορισμός των βημάτων / ενεργειών που απαιτούνται 

για την ωρίμανση των έργων. II.3 Μεθοδολογία παρακολούθησης του χρονοδιαγράμματος ενεργειών 

ωρίμανσης των παρεμβάσεων- έργων. II4. Μεθοδολογία επιλογής του τρόπου υλοποίησης κάθε έργου. II. 

5. Αποτύπωση του φυσικού αντικειμένου κάθε παρέμβασης - έργου με έμφαση στα επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα και τα παραδοτέα αυτού, με βάση τις υφιστάμενες μελέτες. II6. Αποτύπωση του χρονικού 

προγραμματισμού κάθε έργου, με βάση τις υφιστάμενες μελέτες και τις απαιτούμενες εγκρίσεις – 

αδειοδοτήσεις, ανάλογα με τη φύση του κάθε έργου. II.7. Καταγραφή του προϋπολογισμού κάθε έργου, 

με βάση τις υφιστάμενες μελέτες. II8. Καταγραφή προτεινόμενου Φορέα Υλοποίησης. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν τεύχος περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια: 

- Το Κεφάλαιο 1 είναι η παρούσα Εισαγωγή. 

- Το Κεφάλαιο 2 περιγράφει τη διαδικασία της Διαβούλευσης για τη Στρατηγική, τα αποτελέσματά 

της και τις συμπληρωματικές ενέργειες που έγιναν κατά το διάστημα που ακολούθησε μετά την 

υποβολή του Α΄ παραδοτέου και τη διαβούλευση.  

- Το Κεφάλαιο 3 αποτελεί τη Σύνοψη του Στρατηγικού Σχεδιασμού, όπως αναλύθηκε στο πρώτο 

παραδοτέο της εμπειρογνωμοσύνης και όπως επιβεβαιώθηκε μετά την Διαβούλευση, προκειμένου 

να γίνει κατανοητό στη συνέχεια το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης. 

- Το Κεφάλαιο 4 παρουσιάζει τον οδικό χάρτη της εφαρμογής του, δηλαδή το Σχέδιο Δράσης της 

Στρατηγικής, όπου καταγράφονται οι κύριες διαδικασίες και επισημαίνονται τα κρίσιμα ορόσημα.  

- Το Κεφάλαιο 5 γίνεται η εξειδίκευση του Σχεδίου Δράσης. Ειδικότερα: καταγράφονται σε μορφή 

πινάκων τα έργα της Α΄ φάσης και τα έργα της Β΄ φάσης και εξάγονται τα πρώτα συμπεράσματα. 

Επίσης, περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο με τα έργα ειδικού ενδιαφέροντος, τα οποία έχουν 

επισημανθεί από την Δημοτική Αρχή ως ιδιαίτερης σημασίας. 

- Το Κεφάλαιο 6 αφορά τα έργα της Α΄ φάσης. Για τα έργα αυτά καταγράφονται σε μορφή πινάκων α) 

το φυσικό αντικείμενο, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και παραδοτέα καθώς και η προτεινόμενη 

μεθοδολογία υλοποίησής τους και β) ο βαθμός ωριμότητας, οι απαιτούμενες ενέργειες ωρίμανσης 

και ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσής τους. Επίσης, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά σε μορφή 

πινάκων α) το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης των έργων και β) ο προϋπολογισμός τους. 

- Το Κεφάλαιο 7 αφορά τα έργα της Β΄ φάσης. Για τα έργα αυτά καθώς βρίσκονται σε αρχικό στάδιο 

σύλληψης καταγράφονται οι απαιτούμενες ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης. 
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Για την εκπόνηση του παραδοτέου αυτού, έγινε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη του Δήμου Θηβαίων 

και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. Επιπλέον, ευχαριστούμε 

την ομάδα μελέτης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το Πρόγραμμα «Πόλις» και τις ενδιαφέρουσες 

προτάσεις τους καθώς και τον κο Γ. Καρέτσο, Δ/ντή Ερευνών του Ινστιτούτου Μεσογειακών και 

Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ), για την συμβολή του στο θέμα της αποκατάστασης του φυσικού 

περιβάλλοντος και του αστικού πρασίνου. 

 

  



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης 

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 4 

 

2. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

 

2.1 Γενικά  

 

Η διαβούλευση είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερο σχεδιασμό μιας 

Στρατηγικής, όπως αυτή που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εμπειρογνωμοσύνης και αφορά την 

ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της πόλης της Θήβας. Παράλληλα εξασφαλίζει ευνοϊκές 

προϋποθέσεις για την επιτυχή και αποτελεσματική εφαρμογή της Στρατηγικής. Οι στόχοι της 

διαβούλευσης είναι: 

- η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του ευρύτερου δυνατού φάσματος των ενδιαφερομένων 

(επαγγελματίες, κάτοικοι, επαγγελματικές ενώσεις, κοινωνία των πολιτών, κ.α.) σχετικά με το 

Στρατηγικό Σχεδιασμό και το Πρόγραμμα των παρεμβάσεων, 

- η ανταλλαγή και η καταγραφή των διαφορετικών απόψεων, ώστε να διορθωθούν – βελτιωθούν 

ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού και παρεμβάσεων, 

- η συνεχής επικοινωνία των βασικών συντελεστών του Προγράμματος, ώστε να εξασφαλίζεται ο 

άμεσος συντονισμός σε κάθε βήμα σχεδιασμού και υλοποίησής της, 

- η προσέλκυση και άλλων συντελεστών στην ήδη διαμορφωμένη βασική ομάδα (από τον 

επιχειρηματικό κόσμο, από φορείς πολιτισμού, κ.α.), 

- η εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής συμφωνίας ή τουλάχιστον συναίνεσης. 

 

Η διαβούλευση είναι μία συνεχής διαδικασία, η οποία ξεκινάει από τη στιγμή σύλληψης της Στρατηγικής 

και συνεχίζεται και μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που σχεδιάζονται. Διακρίνεται σε τρεις 

φάσεις: 

α) Η ex-ante διαβούλευση που διαρκεί μέχρι την έγκριση της Στρατηγικής. Στο πλαίσιο αυτής 

επιβεβαιώνεται η συμβατότητα της Στρατηγικής ως προς τις εκφρασμένες ανάγκες και προσδοκίες 

των συντελεστών, η προτεραιοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων σε σχέση με άλλες επιλογές 

και η εφικτότητα – ωριμότητα των παρεμβάσεων που προκρίνονται. 

β) Η on-going διαβούλευση, η οποία θα παρακολουθεί την εξέλιξη των παρεμβάσεων κατά το στάδιο 

της υλοποίησής τους. 

γ) Η ex-post διαβούλευση, η οποία θα παρακολουθήσει την αποτελεσματική και σύμφωνη με τη 

Στρατηγική λειτουργία των έργων / δράσεων που θα δημιουργηθούν από την εφαρμογή των 

σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων. 

 

Η διαβούλευση είναι δυνατόν να υλοποιηθεί με διαφορετικά μέσα και εργαλεία, στα οποία 

περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

α) Τακτικές συναντήσεις μεταξύ των βασικών συντελεστών.  

β) Ενημέρωση μέσω του Τύπου με συνεντεύξεις στον τοπικό (έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο) καθώς 

και στα ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση). 

γ) Ιστοσελίδα διαβούλευσης όπου αναρτώνται όλα τα σχετικά κείμενα Στρατηγικής, καθώς και οι 

προτεινόμενες παρεμβάσεις.  

δ) Διανομή και επεξεργασία ερωτηματολογίου.  

ε) Ανοιχτές συναντήσεις διαβούλευσης.  

στ) Θεματικά εργαστήρια, με στόχο την καλύτερη ανάλυση και τη συλλογή προτάσεων από θεσμικούς 

και ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες. 

ζ) Συνεντεύξεις με ειδικούς – εμπειρογνώμονες. 

η) Συναντήσεις εργασίας με δυνητικούς τελικούς δικαιούχους και συντονισμός ώστε να εξασφαλιστεί η 

πληρότητα και η ωριμότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων. 
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2.2 Ex ante Διαβούλευση  

 

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η Διαδικασία και τα αποτελέσματα της Διαβούλευσης για το 

Στρατηγικό Σχεδιασμό του πολιτιστικού αποθέματος της Θήβας, ήδη από τη φάση της σύλληψης και του 

αρχικού σχεδιασμού της. Η καταγραφή αυτή είναι αναγκαία προκειμένου αφενός να αποτυπωθούν οι 

πρώτες αντιδράσεις των συμμετεχόντων ως προς την πρωτοβουλία αυτή, και αφετέρου να 

συγκεντρωθούν χρήσιμα στοιχεία για την εξειδίκευση του Σχεδίου δράσης, σε ό,τι αφορά το Πρόγραμμα 

των Έργων, την κατάσταση ωριμότητάς τους και τις αναγκαίες διαδικασίες που θα πρέπει να 

προβλεφθούν στη συνέχεια.  

 

Σημειώνεται ότι η Δημοτική Αρχή, ως αρμόδιος Φορέας για το Στρατηγικό Σχεδιασμό, έχει ξεκινήσει την 

ενημέρωση ήδη σε πολύ αρχικό στάδιο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πριν από τρία σχεδόν χρόνια 

(Οκτώβριος 2018) πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Συνεδριακό Κέντρο της Θήβας ενημερωτική 

εκδήλωση σχετικά με την πολιτιστική δυναμική της Θήβας και τον επαναπροδιορισμό της σύγχρονης 

ταυτότητάς της. 

 

 
 

Στη φάση αυτής της μελέτης, η διαδικασία της Διαβούλευσης ξεκίνησε επίσημα στις 1.03.2021, 

ημερομηνία κατά την οποία έγινε η παρουσίαση του Α΄ Παραδοτέου «Διαγνωστική προσέγγιση και 

Πλαίσιο Δράσης» σε τηλεδιάσκεψη εξαιτίας των περιορισμών που υπήρχαν λόγω της υγειονομικής 

κρίσης.  
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Την παρουσίαση παρακολούθησαν περίπου 50 συμμετέχοντες μεταξύ των οποίων μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου, εκπρόσωποι Συλλόγων, στελέχη της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, εκπρόσωποι της 

Κοινωνίας των Πολιτών κ.λπ 

 

Η διαδικτυακή συζήτηση διαρθρώθηκε στα ακόλουθα μέρη: 

- Παρουσίαση του Α΄ παραδοτέου  

- Τοποθετήσεις από τους συμμετέχοντες σχετικά με τη Στρατηγική και τις προτεινόμενες παρεμβάσεις  

- Απαντήσεις / Διευκρινήσεις  

- Συμπεράσματα και πλάνο επόμενων ενεργειών  

 

Σημειώνεται ότι η ex–ante φάση της διαβούλευσης μπορεί να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα 

προκειμένου να συλλεχθούν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα για την πληρέστερη συγκρότησή της μέχρι 

την τελική της υιοθέτηση.  
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2.3 Αποτελέσματα Διαδικτυακής συζήτησης 

 

Με βάση τη συζήτηση, το σύνολο των συμμετεχόντων συντάσσονται με το γενικό πλαίσιο της 

Στρατηγικής, δηλαδή όλοι αναγνωρίσαν τις ιδιαίτερες ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν καθώς και 

την αναπτυξιακή σπουδαιότητα της Στρατηγικής και συμφώνησαν με το Πλαίσιο για τη διαμόρφωσή της. 

Παράλληλα, οι επισημάνσεις - προτάσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διαδικτυακή συζήτηση συγκλίνουν 

στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

- Η ανάλυση που έχει γίνει ως προς τα χαρακτηριστικά της Θήβας είναι ολοκληρωμένη 

- Η Στρατηγική ανταποκρίνεται στις ανάγκες και έχει αναπτυξιακή διάσταση  

- Οι μύθοι της Θήβας αποτελούν πολύ ισχυρό στοιχείο της ταυτότητας και πρέπει να προβληθούν 

- Η ένταξη του «Βλάχικου Γάμου» στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του 

ΥΠ.ΠΟ.Α (2018) δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για την τουριστική προβολή της πόλης και 

την τόνωση του ενδιαφέροντος των επισκεπτών. Απώτερος στόχος είναι η αύξηση της 

επισκεψιμότητας και η ένταξη της πόλης σε διαδρομές πολιτιστικού τουρισμού.  

- Το περιαστικό δάσος Μοσχοποδίου αποτελεί ένα σημαντικό τοπόσημο και η διασύνδεση του με 

την πόλη πρέπει να επιδιωχθεί. 

- Οι πολιτιστικοί Σύλλογοι και Φορείς της πόλης μπορούν να υποστηρίξουν από την πλευρά τους 

και στο πλαίσιο του ρόλου που έχει ο καθένας τη Στρατηγική. 

- Ο προσφυγικός Συνοικισμός της πόλης αποτελεί μείζονος σημασίας περιοχή και είναι υψηλής 

προτεραιότητας η προστασία του και η ανάσχεση των παραγόντων που έχουν οδηγήσει στην 

σημερινή υποβαθμισμένη εικόνα του προκειμένου να αποκατασταθεί και να αναδειχθεί με όρους 

αναπτυξιακούς. 

 

Επιπλέον, η Δημοτική Αρχή παρακίνησε τους συμμετέχοντες να στείλουν προτάσεις σε συνέχεια της 

συζήτησης προκειμένου να αξιοποιηθούν στο επόμενο στάδιο της μελέτης. Σημειώνεται ότι από τους 

συμμετέχοντες Φορείς υποβλήθηκε στη Δημοτική Αρχή το επόμενο διάστημα μία πρόταση από τον 

επικεφαλή της παράταξης "Ο πολίτης στο κέντρο" κο Γρηγόρη Παπαβασιλείου σχετικά με την ανάδειξη 

και κατασκευή των επτά πυλών της Θήβας. Για την εφικτότητα της πρότασης αυτής, αρμόδια είναι η 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Θήβας. Σημειώνεται ωστόσο ότι η πρόταση αυτή καταδεικνύει την ανάγκη να 

σημανθούν μέσα στον αστικό ιστό και όπου τεκμηριώνεται από τα αρχαιολογικά δεδομένα σημαντικά 

στοιχεία της ιστορίας της πόλης. Με αφορμή την πρόταση αυτή θα πρέπει να μελετηθεί η δυνατότητα 

που δίνουν οι νέες τεχνολογίες για την ψηφιακή αναπαράσταση χώρων και μνημείων, όπου δεν είναι 

εφικτή η in situ ανάδειξη και με βάση τα αρχαιολογικά και ιστορικά δεδομένα. Για το θέμα αυτό, ειδική 

αναφορά γίνεται στην ενότητα 5.3 «Έργα Ειδικού Ενδιαφέροντος». 
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2.4 Συμπληρωματικές Ενέργειες  

 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε στις 12.02.2021 μία διαβούλευση σε υπηρεσιακό επίπεδο μεταξύ των 

άμεσα εμπλεκομένων δηλαδή του Δήμου Θήβας και της της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας 

προκειμένου να γίνει ενημέρωση ως προς το Α΄ παραδοτέο της μελέτης και να προσδιοριστούν τα 

βήματα για την επόμενη φάση. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν στελέχη του Δήμου Θήβας (κος Π. 

Βασιλείου Γ. Γρ. Δήμου Θήβας, κος Επαμεινώνδας Χρυσικός Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών και 

κα Σωτηρία Κάστιζα) και στελέχη της Εφορείας Αρχαιοτήτων (κα Α. Χαραμή, Προϊσταμένης ΕΦΑΒ, κα 

Κ. Καλλιγά και κα Α Παπαδάκη). Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκε το περιεχόμενο του Α΄ παραδοτέου, 

ως προς το πλαίσιο της Στρατηγικής και στη συνέχεια ως προς τα προτεινόμενα έργα. Ιδιαίτερη έμφαση 

δόθηκε στα έργα που προτείνονται για την Α΄ φάση (βλ. σχετικό κεφάλαιο στη συνέχεια), καθώς ως προς 

τον τρόπο συνεργασίας για την εξειδίκευση των έργων.  

 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας με τα στελέχη του Δήμου Θήβας προκειμένου 

να εξειδικευτούν οι δράσεις που θα αναλάβει η Δημοτική Αρχή και να προσδιοριστεί η κατάσταση 

ωριμότητάς τους. Αντίστοιχη συνεργασία έγινε και με τα στελέχη της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Βοιωτίας. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκαν από την ανάδοχο εταιρεία τυποποιημένα έντυπα (βλ. Δελτίο 

Ταυτότητας και Δελτίο Ωριμότητας έργου) που συμπληρώθηκαν με βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν 

από τους εμπλεκόμενους φορείς και επισυνάπτονται στα Παραρτήματα Α και Β. 

 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν δύο διαδικτυακές συναντήσεις με Ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε με 

πρωτοβουλία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και αντικείμενο μελέτης το Πρόγραμμα «Πόλις» για 

ανταλλαγή απόψεων σε θέματα διεπαφής με τη Στρατηγική της Θήβας1. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν 

συναντήσεις με την Δημοτική Αρχή ειδικότερα για την ανάπλαση του προσφυγικού Συνοικισμού ενώ 

υπήρξε συνεργασία με τον κο Γιώργο Καρέτσο (Δ/ντή Ερευνών του Ινστιτούτου ΙΜΔΟ) για θέματα 

αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος και πρασίνου. Για τα ζητήματα αυτά, γίνεται ειδική αναφορά 

στην Ενότητα 5.3 «Έργα Ειδικού Ενδιαφέροντος» 

 

  

 
1 Η Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από τους κ.κ. Ελίνα Αγγέλη (Αρχιτέκτονα Μηχανικό, M.Sc. Προστασία 

Μνημείων), Σταυρούλα Κακαουνάκη (PhD Χωροταξίας και Περιβάλλοντος – Σύμβουλο Επιχειρήσεων) και Ηλία 

Χάντζο (Μ.Sc. Πολιτικό Μηχανικό – Σύμβουλο Επιχειρήσεων και Αειφόρου Ανάπτυξης, με εξειδίκευση στις 

Α.Π.Ε.) συνέταξε κείμενο με τίτλο «Πράσινη Χάρτα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο https://www.diazoma.gr/deltia-typou/programma-polis-i-

prasini-charta-tou-diazomatos/  

https://www.diazoma.gr/deltia-typou/programma-polis-i-prasini-charta-tou-diazomatos/
https://www.diazoma.gr/deltia-typou/programma-polis-i-prasini-charta-tou-diazomatos/
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3. ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε κατά την προηγούμενη φάση της εμπειρογνωμοσύνης, η οποία 

αποτέλεσε αντικείμενο του 1ου Παραδοτέου, οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν σε σχέση με την εικόνα και 

την πολιτιστική ταυτότητα της σύγχρονης πόλης είναι οι ακόλουθες: 

-  H πόλη δεν έχει καταφέρει έως σήμερα να αναδείξει την ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό της σε 

ισχυρούς παράγοντες ανάπτυξης, 

- H πόλη δυσκολεύεται να μετασχηματίσει αυτό το κεφάλαιο σε κινητήρια δύναμη για τον 

επαναπροσδιορισμό της σύγχρονης ταυτότητάς της.  

- Η σύγχρονη πόλη λειτουργεί αποκομμένη και «ασύνδετη» από τα ισχυρά σημεία της πολιτιστικής της 

ταυτότητας τα οποία ωστόσο είναι συνδεδεμένα με το όνομα της και είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. 

- Η πόλη βρίσκεται σήμερα στο περιθώριο αξόνων και δυνητικών διαδρομών πολιτιστικού τουρισμού 

και δεν αποτελεί ελκυστικό προορισμό για τον δυνητικό επισκέπτη.  

 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι ιδιαίτερες ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν, συνοψίζονται ως 

ακολούθως: 

 

- Ενίσχυση και προβολή της Ιδιαίτερης Ταυτότητας της πόλης. 

- Ενίσχυση της ελκυστικότητας της πόλης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. 

- Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον Τομέα του Πολιτισμού, του Τουρισμού, της πράσινης 

οικονομίας και των ΤΠΕ. 

- Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Θήβας στον Τομέα του Πολιτιστικού Τουρισμού. 

 

Τα ισχυρά σημεία – πλεονεκτήματα της πόλης που συνιστούν ευκαιρίες για την πολιτιστική, 

οικονομική και κοινωνική της ανασυγκρότηση είναι το αξιόλογο πολιτιστικό της κεφάλαιο, οι ισχυροί 

μύθοι που συνδέονται με το όνομα της, η γεωγραφική της θέση κοντά στην μητροπολιτική περιφέρεια 

της Αττικής και στους μεγάλους οδικούς άξονες και οι δυνατότητες δικτύωσής της. 

 

Στις ευκαιρίες θα πρέπει να επισημανθεί η παρούσα χρονική συγκυρία που συναρτάται με την 

κινητοποίηση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για την ανάκαμψη της οικονομίας στην μετά covid 

εποχή. Ειδικότερα: 

 

Πριν από λίγο καιρό, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας που συναρτάται με την διάθεση πόρων σε δράσεις αναπτυξιακές. Σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο Σχέδιο, το πρόγραμμα προτάσσει τέσσερις πυλώνες (1) Πράσινη μετάβαση, (2) Ψηφιακή 

μετάβαση, (3) Κοινωνική συνοχή (4) Ιδιωτικές επενδύσεις. Διαρθρώνεται σε δεκαοκτώ Άξονες εκ των 

οποίων αναφέρονται ενδεικτικά αυτοί που έχουν άμεση συνάφεια με τη Στρατηγική και το Σχέδιο 

Δράσης της Αστικής Ανάπλασης Θήβας:  

- Α.1.2: Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική 

μεταρρύθμιση. Περιλαμβάνονται οι δράσεις: α) «Στρατηγικές Αστικές Αναπλάσεις που πυροδοτούν 

την αστική ανάπτυξη, βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα της ζωής στο αστικό περιβάλλον και θα 

αποτελέσουν πόλους έλξης επισκεπτών, επενδύσεων και νέων θέσεων εργασίας» π/υ 450 εκ € και β) 

«Εξοικονομώ στο Δημόσιο» π/υ 200 εκ €. 

- Α 2.2: Ψηφιακός Μετασχηματισμός του κράτους. Περιλαμβάνεται η δράση: «Έξυπνες πόλεις: 

αναβάθμιση κρίσιμων τομέων όπως στάθμευση, διαχείριση απορριμμάτων, κυκλοφορία, υγεία, 

ύδρευση, κλπ. π/υ 73 εκ. €». 
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- Α2.3: Ψηφιακός Μετασχηματισμός των επιχειρήσεων με έμφαση στις ΜΜΕ, π/υ 375 εκ €.2 

 

Επιπλέον, η έγκριση της χρηματοδότησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 προβλέπεται να 

ολοκληρωθεί στο Δ΄ τετράμηνο του τρέχοντος έτους, με πρόβλεψη για την διοχέτευση πόρων στην 

ολοκληρωμένη και πολυτομεακή χωρική ανάπτυξη. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη τα τρέχοντα 

Προγράμματα (ΕΣΠΑ 2014 - 2020, «Αντώνης Τρίτσης», κ.λπ) για χρηματοδότηση έργων και μελετών 

που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση, την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό. Όλα τα ανωτέρω διαμορφώνουν ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την εφαρμογή της 

Στρατηγικής.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάδειξη του πολιτιστικού 

αποθέματος της πόλης της Θήβας καθίσταται κάτι παραπάνω από αναγκαίος καθώς καλύπτει μία 

διαπιστωμένη ανάγκη για την Δημοτική Αρχή και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και δομημένο 

προγραμματικό κείμενο, το οποίο θα αποτυπώνει το όραμα της πόλης, θα περιλαμβάνει τους επιμέρους 

στόχους που θα πρέπει να ικανοποιηθούν, θα διαρθρώνεται σε επιμέρους Άξονες Προτεραιότητας και 

τέλος θα εξειδικεύεται σε ένα Σχέδιο Δράσης με παρεμβάσεις μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου 

χαρακτήρα.  

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε μορφή πινάκων και συνοδευτικών κειμένων: 

- Ο Γενικός Στρατηγικός Στόχος  

- Οι Ειδικοί Στόχοι 

- Οι Άξονες Προτεραιότητας 

 

  

 
2 Βλ. σχετικά «Ελλάδα 2.0. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητα», 02.04.2021. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

Επαναπροσδιορισμός της Θήβας σε πόλη με δυναμική πολιτιστική ταυτότητα και εξωστρέφεια, 

μέσα από την ολοκληρωμένη αξιοποίηση του πολιτιστικού της κεφαλαίου για την βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής των κατοίκων 

 

ΚΩΔ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΕΣ 1 Λειτουργική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου  

ΕΣ 2 Προστασία, ανάδειξη και ολοκληρωμένη διαχείριση του πολιτιστικού κεφαλαίου 

ΕΣ 3 Ενίσχυση της ταυτότητας και της εικόνας της πόλης   

ΕΣ 4 Τόνωση Επιχειρηματικότητας και κατάρτισης στον τομέα του Πολιτιστικού Τουρισμού 

- ανανέωση προϊόντων και υπηρεσιών. 

ΕΣ 5 Επικοινωνία, Δημοσιότητα και Προβολή της Πολιτιστικής Ταυτότητας της Θήβας με 

έμφαση στις ΤΠΕ 

 

ΚΩΔ ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

A.Π. 1 Προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων του κεντρικού 

τομέα της Καδμείας σε ενιαίο αντιληπτικό σύνολο. 

A.Π. 2 Προώθηση εμβληματικών παρεμβάσεων σε πολεοδομικό, κυκλοφοριακό και 

περιβαλλοντικό επίπεδο 

A.Π. 3 Αποκατάσταση κτηρίων ιστορικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος 

A.Π. 4 Αναβάθμιση και βελτίωση της εικόνας του δημόσιου χώρου με έμφαση στις πλατείες 

και τα πάρκα 

A.Π. 5 Αποκατάσταση του τοπίου με έμφαση στο φυσικό ανάγλυφο και το φυσικό 

περιβάλλοντος με έμφαση στα φυσικά ρέματα και στον περιαστικό χώρο (άλση, λόφοι 

και δάση)  

A.Π. 6 Πολιτιστική Διασύνδεση Θήβας: Ανάπτυξη Διαδρομών, θεσμών και εκδηλώσεων.  

A.Π. 7 Βελτίωση της αστικής κινητικότητας και των μεταφορών  

A.Π. 8 Προβολή της ταυτότητας της πόλης με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και 

ενημέρωσης - ψηφιακές εφαρμογές. 

A.Π. 9 Θήβα Πράσινη Πόλη: Εκσυγχρονισμός της πόλης στον τομέα της ενέργειας και της 

πράσινης οικονομίας. 

A.Π.10 Στήριξη της οικονομίας με έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις / δημιουργία 

συνεργατικών σχηματισμών (cluster) στον τομέα της αγροδιατροφής – του πολιτισμού 

και του τουρισμού. 
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4. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

4.1 Γενικές Επισημάνσεις  

 

Το Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης της Θήβας αποτελεί το τεχνικό στάδιο  κατά 

το οποίο: 

- Εξειδικεύονται οι δράσεις και τα έργα  

- Αξιολογείται ο βαθμός ωριμότητάς τους και γίνεται η κατηγοριοποίησή τους σε έργα που μπορούν να 

ξεκινήσουν στο αμέσως προσεχές διάστημα καθώς και σε εκείνα για τα οποία απαιτείται ένας ικανός 

χρόνος ωρίμανσης. 

- Καταγράφονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες / διαδικασίες για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης. 

 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σύμβασης, στο στάδιο αυτό προσδιορίζονται: 

- Τα έργα προς υλοποίηση εντός του τρέχοντος ΕΣΠΑ 

- Τα έργα προς ωρίμανση για ένταξη στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο. 

 

Τα έργα που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια, έχουν ιεραρχηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

- Την αναγκαιότητα / σπουδαιότητά τους: 

α) έργα που κρίνονται απολύτως αναγκαία και σημαντικά για την πόλη προκειμένου να εκκινήσει η 

εφαρμογή της Στρατηγικής και  

β) έργα / δράσεις που μπορεί να ενταχθούν σε επόμενο στάδιο  

- Την κατάσταση ωριμότητας: 

α) έργα /δράσεις άμεσης εκκίνησης που έχουν εξασφαλίσει ή μπορούν να εξασφαλίσουν σε σύντομο 

χρονικό διάστημα τις απαιτούμενες μελέτες / άδειες / εγκρίσεις.  

β) έργα που προϋποθέτουν ένα ικανό χρονικά στάδιο ωρίμανσης. 

- Τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό, με βάση υφιστάμενες μελέτες ή αντίστοιχα κόστη συναφών έργων 

προκειμένου να διακριθούν τα έργα χαμηλού, μεσαίου και υψηλού κόστους.  

- Την μέχρι σήμερα προτεραιοποίηση που μας έχει δοθεί από τους αρμόδιους φορείς, δηλαδή τον 

Δήμο Θηβαίων και την ΕΦΑ Βοιωτίας. 

 

  



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης 

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 13 

 

4.2 Καταγραφή ωριμότητας – Ενέργειες που απαιτούνται  

 

Από τη μέχρι σήμερα εικόνα του προτεινόμενου Προγράμματος των έργων φαίνεται ότι έχουν ξεκινήσει 

να ωριμάζουν οι διαδικασίες για την μορφοποίηση μίας ομάδας παρεμβάσεων που είναι ιδιαίτερα 

σημαντική καθώς εξασφαλίζει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του στρατηγικού σχεδιασμού. Όπως θα 

αναλυθεί στη συνέχεια, η ομάδα αυτή αν και δεν έχει υψηλή ωριμότητα, με την έννοια ότι δεν 

εξασφαλίζονται για όλα τα έργα της οι προϋποθέσεις για άμεση εκκίνηση εντός του τρέχοντος ΕΣΠΑ, 

εντούτοις μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την μετέπειτα διεύρυνση του προγράμματος, διαδικασία η 

οποία έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα υλοποίησης.  

 

Οι επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή της Στρατηγικής έχουν τους ακόλουθους 

στόχους: 

- Την επιτάχυνση των έργων / δράσεων για τα οποία υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση καθώς 

είναι ενταγμένα σε συγκεκριμένα συχρηματοδοτούμενα Πρόγραμμα. 

- Την ολοκλήρωση όλων των μελετών που είναι σε φάση εκπόνησης, έως το τελικό στάδιο των 

εγκρίσεων που θα εξασφαλίσει ικανοποιητικό βαθμό ωριμότητας. 

- Την εξασφάλιση χρηματοδότησης για τις απαιτούμενες μελέτες που δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει. 

- Την εκκίνηση των ενεργειών ωρίμανσης των έργων που ιεραρχούνται ψηλά ως προς την 

σκοπιμότητα αλλά έχουν χαμηλό βαθμό ετοιμότητας. 

 

Οι ανωτέρω στόχοι θα πρέπει να επιδιωχθούν: 

- Στο σύνολό τους: η αποτυχία οποιουδήποτε στόχου θα σημαίνει αναστολή / στασιμότητα και στην 

πραγματικότητα υποχώρηση από το Στρατηγικό Σχεδιασμό. Τόσο τα έργα που είναι σε εξέλιξη, 

όσο και οι μελέτες που απαιτούνται ιδιαίτερα για τα έργα της ά φάσης αποτελούν ένα άρρηκτο 

μεταξύ τους πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα είναι δυναμικό στην εξέλιξη του με την έννοια ότι 

μπορεί να αλλάξουν κάποιες προτεραιότητες στα έργα. Ωστόσο, οι ανωτέρω στόχοι είναι ζωτικής 

σημασίας για το Σχέδιο Δράσης. 

- Παράλληλα: οι υφιστάμενοι χρονικοί περιορισμοί δεν επιτρέπουν τη χρονική ιεράρχηση των 

στόχων αυτών, αλλά αντίθετα επιβάλλουν από τα πρώτα βήματα την ταυτόχρονη ενεργοποίηση 

όλων των εμπλεκομένων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει κάθε φορέας αρμόδιος για την ωρίμανση ή 

και την εκτέλεση κάθε έργου ξεχωριστά να παρακολουθεί και να συντονίζει παράλληλα τόσο τα 

έργα τα οποία υλοποιεί και έχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα όσο και εκείνα που σχεδιάζει 

προκειμένου να ανταποκριθεί στους χρονικούς περιορισμούς που υπάρχουν.  

- Σταδιακά: κάθε ένας από τους στόχους αυτούς πρέπει να επιτυγχάνεται σταδιακά κατά την 

εκτέλεση των επιμέρους βημάτων, με ενδιάμεσα μετρήσιμα αποτελέσματα.  

 

Για τα τεχνικά έργα αστικής ανάπλασης, ενεργειακής αναβάθμισης και βιώσιμης κινητικότητας που 

σχεδιάζονται, το ορόσημο είναι η ολοκλήρωση των μελετών εφαρμογής και τα Τεύχη Δημοπράτησης. Σε 

μεγάλο βαθμό τα έργα αυτά είναι προσδιορισμένα, τουλάχιστον στο στάδιο του αρχικού σχεδιασμού. 

Αντίστοιχα για τα έργα ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, σήμανσης και πληροφόρησης με 

αρμόδιο φορέα την ΕΦΑ Βοιωτίας, το ορόσημο αυτό είναι η ολοκλήρωση των προμελετών τους καθώς 

στις περισσότερες των περιπτώσεων τα έργα αυτά υλοποιούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής 

αυτεπιστασίας και μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες και παράλληλα να συντάσσονται οι επιμέρους 

οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής (συντήρησης, Η/Μ, στατικές, ψηφιακών εφαρμογών, κ.λπ). 

Και για την κατηγορία αυτών των έργων έχουν ιεραρχηθεί οι προτεραιότητες των παρεμβάσεων.  
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Για τα έργα που αφορούν την ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών και συνδέονται άμεσα με την 

έξυπνη πόλη και τον ψηφιακό της μετασχηματισμό καθώς και για εκείνα που αφορούν τις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες πληροφόρησης και προβολής θα πρέπει να προσδιοριστούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις καθώς 

σε αυτή τη φάση δεν έχουν σαφώς καθοριστεί οι τομείς και το εύρος ενδιαφέροντος. Ομοίως, τα έργα 

που αφορούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με την δημιουργία συνεργατικού σχηματισμού 

(cluster) και τη στοχευμένη κατάρτιση των εργαζομένων σε αυτή τη φάση βρίσκονται σε επίπεδο 

αρχικών προθέσεων και θα πρέπει να εξειδικευτούν περαιτέρω. Ωστόσο και στους τομείς αυτούς που 

ιεραρχούνται πολύ ψηλά σε όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα, προτείνονται για την Α΄ φάση κάποιες 

δράσεις μεσαίας κλίμακας με τις οποίες μπορεί να ξεκινήσει η εφαρμογή της Στρατηγικής.  

 

Παράλληλα θα πρέπει να προσδιοριστούν ήδη από τώρα οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες και τα κατάλληλα 

προγράμματα. Οι πόροι του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2021 – 2027 αποτελούν μία σημαντική πηγή 

χρηματοδότησης. 

 

Βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει 

κατά προτεραιότητα να επιταχυνθούν οι ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση έργων για τα οποία 

υπάρχει προγραμματική δέσμευση ως προς την υλοποίησή τους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι 

δράσεις που έχουν καταρχήν εγκριθεί μέσα από την Στρατηγική της ΟΧΕ Στερεάς Ελλάδας και 

αναφέρθηκαν στο πρώτο παραδοτέο της μελέτης. Αυτές οι δράσεις με φορέα Υλοποίησης το Δήμο 

Θηβαίων αφορούν: 

- Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων και δράσεις Έξυπνης Πόλης στην πόλη της 

Θήβας, ενδεικτικής χρηματοδότησης 245.000€ 

-  Παρεμβάσεις ανάπλασης της ζώνης των αρχαιολογικών χώρων της Θήβας με αντικείμενο την 

προώθηση ειδικών σχεδίων ανάπλασης σε κρίσιμους αρχαιολογικούς χώρους με υποστήριξη της 

αστικής κινητικότητας ενδεικτικής χρηματοδότησης 220.416€ 

- Ανάπλαση και Ανάδειξη της ζώνης των αρχαιολογικών χώρων της Θήβας με αξιοποίηση 

ελευθέρων χώρων και αναβάθμιση της εικόνας της πόλης, ενδεικτικής χρηματοδότησης 450.000€ 

- Συνοδευτικές δράσεις οδοφωτισμού ως μέρος των αναπλάσεων της ζώνης των αρχαιολογικών 

χώρων της Θήβας, ενδεικτικής χρηματοδότησης 350.000€ 

- Παρεμβάσεις Ανάπλασης και Ανάδειξης του Νερόμυλου και του περιβάλλοντος χώρου στην πόλη 

της Θήβας, ενδεικτικής χρηματοδότησης 177.000€ 

- Παρεμβάσεις Σύνδεσης Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Θήβας με το Περιαστικό Δάσος του 

Μοσχοποδίου 400.000€ 

 

Για τις ανωτέρω δράσεις που προφανώς εντάσσονται στην ομάδα Α΄ φάσης, θα πρέπει να γίνει 

προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων λαμβάνοντας υπόψη τα χρηματοδοτικά περιθώρια και τους 

διαχειριστικούς περιορισμούς προκειμένου να μην χαθεί η ευκαιρία να ξεκινήσουν πιλοτικά κάποιες 

παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές προκειμένου π.χ να 

επαναπροσδιοριστεί ή να περιοριστεί μία παρέμβαση προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή 

ενός τμήματος από το αρχικά σχεδιαζόμενο έργο ή να γίνει συνολικά τροποποίηση σε συνεργασία με την 

αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης. 
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5. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

 

5.1 Έργα Α΄ Φάσης  

 

Στην κατηγορία αυτή παρουσιάζονται έργα / δράσεις που εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα τους 

Στρατηγικούς Στόχους του Προγράμματος και δεν ανήκουν αποκλειστικά σε μία κατηγορία έργων, 

προκειμένου ήδη το πρόγραμμα της Α΄ φάσης να έχει όσο το δυνατό ποιο ολοκληρωμένο χαρακτήρα. Τα 

έργα αυτά έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

Στον Ειδικό Στόχο 1 «Λειτουργική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου» εντάσσονται μελέτες και έργα 

αστικής ανάπλασης που σχεδιάζονται με προδιαγραφές συμβατές με τους κανονισμούς για την 

προστασία των φυσικών πόρων και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού και του ενεργειακού 

αποτυπώματος της πόλης. Για το λόγο αυτό δεν προβλέπονται διακριτές δράσεις με αντικείμενο την 

«Πράσινη πόλη» καθώς αποτελεί οριζόντια «προδιαγραφή» που ακολουθείται για όλα τα έργα αυτής της 

κατηγορίας3. Ειδικότερα: 

 

Περιλαμβάνονται στοχευμένες παρεμβάσεις πιλοτικού χαρακτήρα για την ανάπλαση των κοινόχρηστων 

χώρων που βρίσκονται σε άμεση εγγύτητα με τις ανωτέρω θέσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως το 

έργο «Διαμόρφωση οδών προ αρχαιολογικών χώρων Ηλεκτρών Πυλών, Ιερού Ηρακλέους και 

συγκροτήματος οδού Δράκου» που πρόκειται να αναβαθμίσει την εικόνα μιας γειτονιάς με πυκνότητα 

αρχαιολογικών θέσεων. Η υλοποίηση του εν λόγω έργου που έχει υψηλό βαθμό ωριμότητας εντός του 

ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, θα αποτελέσει πιλότο για την επέκταση του έργου 

αυτού και σε άλλες περιοχές ενδιαφέροντος που έχουν προσδιοριστεί μέσα από το Σχέδιο Γενικής 

Διάταξης (masterplan), το οποίο έχει εκπονηθεί. 

 

Περιλαμβάνονται συνολικότερες αναπλάσεις περιοχών της Καδμείας (κεντρική, Νότιες Πύλες, βόρεια 

περιοχή προσφυγικών, λόφος Καστελλίων) η υλοποίησή των οποίων προβλέπεται να αλλάξει σταδιακά 

την εικόνα του αστικού χώρου και ενός από τους περιφερειακούς λόφους της πόλης. Ως προς την 

κατάσταση ωριμότητάς τους, αυτή τη στιγμή τα έργα που έχουν προσδιοριστεί βρίσκονται σε ένα 

σχετικά ικανοποιητικό στάδιο. Σε δύο από τα έργα αυτά που αφορούν την περιοχή των Νότιων Πυλών 

και την περιοχή του Προσφυγικού Συνοικισμού χρηματοδοτούνται οι σχετικές μελέτες. Ειδικότερα, για 

τις Νότιες Πύλες, έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο ο αρχιτεκτονικός 

διαγωνισμός προσχεδίων με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Θηβαίων. Για την ανάπλαση του προσφυγικού 

συνοικισμού έχει υποβληθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για ένταξη στο Πρόγραμμα «Αντώνης 

Τρίτσης» το έργο «Αστική Ανάπλαση του Μικρασιατικού Συνοικισμού Θήβας» με αντικείμενο την 

εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίησή του. Για την περιοχή αυτή γίνεται ειδική αναφορά στο Κεφάλαιο 

5.3 «Έργα Ειδικού Ενδιαφέροντος». Είναι προφανές ότι οι δύο τελευταίες παρεμβάσεις έχουν ένα 

σημαντικό σε διάρκεια χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης και στη συνέχεια υλοποίησης, ωστόσο έχουν γίνει τα 

πρώτα σημαντικά βήματα για το σχεδιασμό τους. 

 

Τέλος, στην ομάδα αυτή εντάσσονται τρία έργα που είναι ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Το πρώτο έργο «Διαμόρφωση 

Πλατείας Κεραμόπουλου και προσβάσεων στις οδούς Θρεψιάδη και Πινδάρου» και το δεύτερο έργο 

«Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κύριου εμπορικού άξονα οδού Επαμεινώνδα» είναι σε 

εξέλιξη και αποτελούν τμήματα (υποέργα) της ενταγμένης Πράξης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου 

 
3 Σημειώνεται ότι για το ζήτημα της αποκατάστασης του Φυσικού τοπίου και του αστικού πράσινου γίνεται ειδική αναφορά 

στο Κεφάλαιο 5.3 «Έργα Ειδικού ενδιαφέροντος» 
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Θηβαίων» (Κωδικός ΟΠΣ 5037893), με συνολικό προϋπολογισμό 1,3 εκ €. Αυτή η χρηματοδοτούμενη 

παρέμβαση προβλέπει μεταξύ άλλων δράσεις και προμήθειες, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 

έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας, για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου χώρου και την 

ανάδειξη της ταυτότητας της εμπορικού κέντρου με στόχο την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Είναι 

προφανές ότι η υλοποίηση αυτής της Πράξης, που προβλέπεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα να 

ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο 2022 θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσει οδηγό για το 

σχεδιασμό παρεμβάσεων με ολοκληρωμένο χαρακτήρα. Επιπλέον, μπορεί να δημιουργήσει τις 

προϋποθέσεις για επόμενες δράσεις. Το τρίτο έργο «Βελτίωση κτιρίου παλαιού νοσοκομείου για 

δημιουργία κέντρου τουριστικής προβολής για την πολιτιστική κληρονομιά της Θήβας» με 

προϋπολογισμό 2, 1 εκ. € (Κωδικός ΟΠΣ 5021376) αφορά την αξιοποίηση, ανακαίνιση, διατήρηση και 

επανάχρηση του κτιρίου "πρώην Νοσοκομείου Θήβας", καθώς και του περιβάλλοντος χώρου του με 

σκοπό να επαναλειτουργήσει το κτίριο ως Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης και Ψηφιακής Προβολής.  

 

Στον Ειδικό Στόχο 2 «Προστασία, ανάδειξη και ολοκληρωμένη διαχείριση του πολιτιστικού 

κεφαλαίου» εντάσσονται κατά προτεραιότητα έργα προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και 

μνημείων της Καδμείας που βρίσκονται σε χωρική συσχέτιση μεταξύ τους (κεντρικός τομέας, δυτική και 

νοτιοανατολική περιοχή και λόφος Καστελλίων) καθώς και δύο έργα σε επιλεγμένες θέσεις στην 

περιφέρεια της πόλης που εξυπηρετούν το Στρατηγικό Σχεδιασμό καθώς δημιουργούν τις προϋποθέσεις 

για τη λειτουργία ενός δικτύου περιφερειακών πόλων. Η επιλογή των έργων αυτών έγινε και σε 

συνάρτηση με την άμεση συνέργεια που έχουν με τα έργα του ειδικού στόχου 1 που αφορούν το δημόσιο 

χώρο και αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

 

Ως προς την κατάσταση ωριμότητάς τους, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε χαμηλό στάδιο ωριμότητας. 

Ωστόσο, εντάσσονται στην Α΄ φάση καθώς έχουν αξιολογηθεί ως ιδιαίτερα σημαντικά και επίσης θα 

μπορούσαν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα που εκτιμάται συνολικά σε ένα έτος από σήμερα να έχει 

σταδιακά ολοκληρωθεί για κάθε θέση η αναγκαία γενική μελέτη παρεμβάσεων (προμελέτη) που είναι 

προαπαιτούμενο για την ένταξή τους. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίο να προχωρήσουν οι διαδικασίες 

για την έγκριση των προμελετών που έχουν ήδη εκπονηθεί και να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την 

εκπόνηση των υπόλοιπων μελετών / προμελετών στις θέσεις ενδιαφέροντος.4 Παράλληλα, θα πρέπει να 

οριστικοποιηθεί από την ΕΦΑ Βοιωτίας αυτή η προτεραιοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους 

όπως οι διαθέσιμοι ανθρώπινοι πόροι για την ωρίμανση τους, η ύπαρξη χρηματοδότησης για μελέτες 

ωρίμανσης, κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση ο πρώτος αυτός κατάλογος μπορεί να μικρύνει ή να μεγαλώσει και 

αποτελεί ένα εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού που μπορεί να τροποποιηθεί κατά την υλοποίηση του 

Σχεδίου Δράσης. 

 

Στον Ειδικό Στόχο 3 «Ενίσχυση της ταυτότητας και της εικόνας της πόλης » δεν κρίνεται αναγκαίο 

να ενταχθούν σε αυτή τη φάση διακριτά έργα καθώς τις επιδιώξεις του στόχου αυτού μπορούν να 

καλύψουν τόσο οι παρεμβάσεις στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία και κυρίως τα έργα στο 

δημόσιο χώρο. Επιπλέον θα πρέπει να αξιοποιηθεί η δράση από την ΟΧΕ Στερεάς Ελλάδας «Υπηρεσίες 

 
4 Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί οι ακόλουθες μελέτες και είναι σε εκκρεμότητα η έγκρισή τους: 1. Ενοποίηση 

Αρχαιολογικών χώρων Θήβας: Μελέτη Ανάλυσης και αξιολόγηση Παραμέτρων πολεοδομικού πλαισίου. 2. 

Ενοποίηση Αρχαιολογικών χώρων Θήβας: Μελέτη περίπτωσης, Ηλέκτρες Πύλες. 3. Αρχιτεκτονική Προμελέτη 

αποκατάστασης και ανάδειξης μυκηναϊκού ηγεμονικού τάφου Καστελλίων. 4. Προμελέτη για τη στερέωση 

μυκηναϊκού ηγεμονικού τάφου Καστελλίων 5. Ηλεκτρομηχανολογική Προμελέτη (Άρδευση, Απορροή Όμβριών, 

Φωτισμός) στο πλαίσιο εργασιών στερέωσης Μυκηναϊκού Ηγεμονικού τάφου Καστελλίων. 6. Προμελέτη 

Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου Ηγεμονικού τάφου Λόφου Καστελλίων 7. Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων 

Θήβας: Πρόταση Δικτύου 23 Αρχαιολογικών Χώρων. 8. Αποκατάσταση Διατηρητέου κτιρίου «Πρώην Οικία 

Ζιώμα» και μετατροπή του σε κτίριο εκθεσιακών χώρων. 9. Προμελέτη για την αποκατάσταση του αρχαιολογικού 

χώρου «εργαστήριο μεταξιού». 



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης 

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 17 

Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων και δράσεις Έξυπνης Πόλης στην πόλη της Θήβας», 

ενδεικτικής χρηματοδότησης 245.000€ Ωστόσο, σε αυτή τη φάση προτείνεται να εξεταστεί η ένταξη ενός 

έργου μικρής κλίμακας αλλά σημαντικής σε συμβολικό επίπεδο σπουδαιότητας που σχετίζεται με την 

ταυτότητα της πόλης και αφορά τις πινακίδες ονοματοθεσίας των οδών της. Στο πλαίσιο αυτό, η 

προμήθεια και τοποθέτηση νέων πινακίδων ονοματοθεσίας και πρόσθετων πινακίδων πληροφόρησης σε 

επιλεγμένα σημεία του δρόμου για τα ονόματα που συνδέονται με την ιστορία της πόλης θα ενίσχυε την 

πολιτιστική της ταυτότητα και απαιτεί σχεδιασμό και σύνταξη των σχετικών προδιαγραφών.  

 

Στον Ειδικό Στόχο 4 «Τόνωση επιχειρηματικότητας και κατάρτισης στον τομέα του Πολιτιστικού 

Τουρισμού – ανανέωση προϊόντων και υπηρεσιών » η ενταγμένη στο ΕΠΑΝΕΚ δράση «Ανοικτά 

Κέντρα Εμπορίου Δήμου Θηβαίων» αποτελεί μία παρέμβαση σε πιλοτικό επίπεδο που επιδιώκει την 

τόνωση της εμπορικής ταυτότητας της πόλης. Σε αυτή τη φάση θα μπορούσε να ενταχθεί μία επιπλέον 

δράση αναφορικά με την οργάνωση συνεργατικού σχήματος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στην πόλη («cluster» ) με στόχο την αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών και την οργάνωση και 

ενίσχυση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας. Σε συνδυασμό με τη δράση αυτή προβλέπεται και η 

κατάρτιση και εκπαίδευση των απασχολούμενων στις ΜΜΕ επιχειρήσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων.  

 

Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις που συνδέονται άμεσα με την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος 

της Θήβας, πέραν της σκοπιμότητάς τους για το ίδιο το πολιτιστικό κεφάλαιο και για την ποιότητα της 

ζωής, προβλέπεται ότι θα τονώσουν την τοπική οικονομία. Ωστόσο είναι αναγκαία συνιστώσα του όλου 

εγχειρήματος και η τόνωση της επιχειρηματικότητας μέσα από την ανανέωση προϊόντων και υπηρεσιών 

που θα καταστήσουν ελκυστική την πόλη τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες της. 

 

Η οργάνωση συνεργατικού σχηματισμού (cluster) για τις επιχειρήσεις της Θήβας αποτελεί ένα έργο που 

κρίνεται σημαντικό επειδή στην ουσία του είναι συμμετοχικό και διαρθρώνεται σε επιμέρους στάδια. Σε 

πρώτη φάση περιλαμβάνει ενημέρωση των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και διάχυση των 

πλεονεκτημάτων που τέτοιες συνεργατικές πρωτοβουλίες μπορούν να επιφέρουν σε κάθε επιχείρηση 

ξεχωριστά μέσα από απτά παραδείγματα καλών πρακτικών. Σε δεύτερη φάση, υποστήριξη στον 

σχεδιασμό ή τον επανασχεδιασμό (εάν πρόκειται για υφιστάμενες επιχειρήσεις) των λειτουργιών και των 

διεργασιών τους ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στα πρότυπα ενός συμφώνου ποιότητας. 

Κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας σε αυτή τη φάση είναι η δημιουργία μίας μονάδας υπό την αιγίδα του 

Δήμου Θηβαίων για την οργάνωση της α΄ φάσης, τη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους για τη σύνταξη 

του τοπικού συμφώνου και την υποστήριξή τους στην εκπλήρωση των κριτηρίων συμμετοχής.5 Επιπλέον, 

σημειώνεται ότι τόσο στο τρέχον ΕΣΠΑ, όσο και στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 προβλέπονται δράσεις 

κρατικών ενισχύσεων για επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με σχετική καθοδήγηση και 

συμβουλευτική προς τις επιχειρήσεις αυτές από τον ίδιο φορέα που θα έχει την ευθύνη του cluster. 

 

Στον Ειδικό Στόχο 5 «Επικοινωνία, Δημοσιότητα της Πολιτιστικής Ταυτότητας της Θήβας με 

έμφαση στις ΤΠΕ » εντάσσονται οι ακόλουθες προκαταρκτικές δράσεις: Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή 

του επικοινωνιακού σχεδίου (marketing plan) για την προβολή της ταυτότητα Θήβας σε όλη την περίοδο 

οικοδόμησης του προγράμματος. Επίσης, η κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος μέσων (media plan) 

με έμφαση στο Διαδίκτυο. 

 

Ειδικά για την περίπτωση της Θήβας και λαμβάνοντας υπόψη την χαμηλή αναγνωρισιμότητα που έχει 

στον πολιτιστικό τουρισμό, είναι απαραίτητο παράλληλα με τις αστικές παρεμβάσεις και τα έργα 

ανάδειξης των χώρων, να μελετηθεί η νέα ταυτότητα της πόλης, να εκπονηθεί μελέτη για την 

επικοινωνιακή προβολή της και να καταρτιστεί το πρόγραμμα επικοινωνίας και δημοσιότητας. Πρόκειται 

για ένα σύνολο επιμέρους δράσεων οι οποίες θα πρέπει να οργανωθούν από το Δήμο Θήβας. Στο πλαίσιο 

 
5 Το πιο κοντινό παράδειγμα που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί είναι η «Μελέτη και Μνημόνιο Συνεργασίας για την οργάνωση της 
συμμετοχής της τοπικής οικονομίας στη διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας» (Σεπτέμβριος 2018, Topos 

Συμβουλευτική) και η ανάλογη δράση που υλοποιείται με αρμόδιο φορέα την Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε.  
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αυτό, σημειώνεται ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί η πρόσφατη μεταρρύθμιση του Υπουργείου Τουρισμού 

για την σύσταση Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMΜO)6 και για τη δημιουργία 

πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το νέο αυτό πλαίσιο δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις για τον εκσυγχρονισμό της οργανωτικής δομής του τουριστικού προϊόντος και της 

διαχείρισης του κάθε προορισμού και εγγυάται ανταγωνιστικότερα και διαφοροποιημένα τουριστικά 

προϊόντα. Κατά συνέπεια, προτείνεται να ξεκινήσει η Δημοτική Αρχή τη διερεύνηση προς την 

κατεύθυνση αυτή, αξιοποιώντας το πρόσφατο παράδειγμα της Σαντορίνης, ενός προορισμού στον 

αντίποδα της Θήβας που καλείται να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις του «υπερτουρισμού».7 

 

Τέλος, ο Ειδικός Στόχος περιλαμβάνει το σχεδιασμό και τις δράσεις για την ανάπτυξη ψηφιακών 

εφαρμογών σε όλους τους σχετικούς με την πόλη τομείς ενδιαφέροντος που θα υποστηρίζουν: 1. 

Συλλογή, οργάνωση και διαδικτυακή προβολή πληροφοριών που αφορούν την πόλη γενικά, τις θέσεις 

ενδιαφέροντος και τις επιχειρήσεις και ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών για ταμπλέτες και έξυπνα κινητά. 

2. Αναβάθμιση εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης τουριστικής ιστοσελίδας του Δήμου Θηβαίων ( 

https://www.visitthiva.gr/) 3. Ανάδειξη των ιδιαίτερων όψεων της ταυτότητας της πόλης που θα 

εξειδικευτούν κατά τον σχεδιασμό (ανά τομέα δραστηριότητας / σχεδιασμός θεματικών τοπικών 

διαδρομών, κ.λπ.). 4. Ψηφιοποίηση τουριστικών, πολιτισμικών και φυσικών πόρων, διαδρομών και 

δικτύων. 5. Εφαρμογές αστικών οδηγών για ευέλικτες περιηγήσεις, σημεία ενδιαφέροντος, πληροφορίες 

για προσφορές και αγορές, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εκδηλώσεις κ.λπ. 6. Εφαρμογές οδηγών μουσείων και 

αρχαιολογικών χώρων. 

 

Για το θέμα της αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας για την ανάδειξη του 

πολιτιστικού αποθέματος, γίνεται αναφορά στο Κεφάλαιο 5.3 «Έργα Ειδικού Ενδιαφέροντος». 

 

Στον επόμενο Πίνακα παρουσιάζονται τα έργα της Α΄ Φάσης ανά Ειδικό Στόχο. 

  

 
6Οι Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμού αποτελούν διεθνώς μια επιτυχημένη και διαδομένη δομή, που μεταξύ άλλων 

λειτουργιών, διαχειρίζεται το σύνολο της εμπειρίας που βιώνει ο επισκέπτης σε έναν προορισμό. Η δομή αυτή λειτουργεί 

αυστηρά τεχνοκρατικά με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, απαρτίζεται από όλους όσοι διαμορφώνουν το τουριστικό προϊόν, τόσο 
ιδιώτες όσο και δημόσιους φορείς, είναι ευέλικτη στις αποφάσεις, διαχειρίζεται το προϊόν και όχι απλά το προβάλλει, 

παρακολουθεί συστηματικά με νέα σύγχρονα εργαλεία τις αλλαγές στις τάσεις της αγοράς, τις γεωγραφικές αγορές, τον 

ανταγωνισμό και τις καλές διεθνώς πρακτικές. Έχει μορφή που της δίνει τη δυνατότητα να έχει έσοδα και να μπορεί να αντλεί 

πόρους και τεχνογνωσία από Ευρωπαϊκά προγράμματα. 
7 https://santorinipress.gr/to-proto-dmo-stin-ellada-idryetai-gia-ton-proorismo-tis-santorinis/  

https://www.visitthiva.gr/
https://santorinipress.gr/to-proto-dmo-stin-ellada-idryetai-gia-ton-proorismo-tis-santorinis/
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ΕΡΓΑ Α΄ΦΑΣΗΣ 

 

Ε.Σ 1 
1.1 

Δημιουργία Αρχαιολογικού Πάρκου Μεγάλου Καστελλίου. Διαμόρφωση του 

λόφου και παρεμβάσεις σε τμήματα οδών που περιβάλλουν τον Λόφο 

 
1.2 

Διαμόρφωση οδών Αμφίωνος, Πολυνείκους και Δράκου προ αρχαιολογικών 

χώρων Ηλεκτρών Πυλών, Ιερού Ηρακλέους και συγκροτήματος οδού Δράκου. 

 
1.3 

Διαμόρφωση Πλατείας Κεραμόπουλου και προσβάσεων στις οδούς Θρεψιάδη 

και Πινδάρου 

 1.4 Ανάπλαση περιοχής Νοτίων Πυλών Καδμείας 

 1.5 Ανάδειξη του Νερόμυλου Αγίων Θεοδώρων  

 
1.6. 

Βελτίωση κτιρίου Παλαιού Νοσοκομείου για δημιουργία Κέντρου Τουριστικής 

Προβολής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Θήβας 

 1.7 Αστική Ανάπλαση του Μικρασιατικού Συνοικισμού Θήβας 

Ε.Σ 2 
2.1 

Προστασία, ανάδειξη και ενοποίηση Συγκροτήματος Μυκηναϊκού Ανακτόρου 

Καδμείας 

 2.2 Προστασία και Ανάδειξη Αρχαιολογικού χώρου «Ηλέκτρες Πύλες» 

 
2.3 

Αποκατάσταση και ανάδειξη Ηγεμονικού Μυκηναϊκού Τάφου και προστασία 

μνημείων αρχαιολογικού χώρου στο λόφο Καστελλίων 

 2.4 Προστασία και ανάδειξη Βυζαντινού Εργαστηρίου Μεταξιού 

 2.5 Αποκατάσταση και επανάχρηση του Διατηρητέου κτηρίου «Οικίας Ζιώμα» 

 2.6 Αποκατάσταση Αρχαιολογικού Χώρου Αλυκής 

 2.7 Προστασία και ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Καβίρειου  

 
2.8 

Μικρής κλίμακας βελτιωτικές παρεμβάσεις για την αναγνωρισιμότητα των 

μνημείων και οριζόντιες δράσεις για τη δικτύωση τους 

Ε.Σ 3 3.1 Ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης μέσα από ήπιες παρεμβάσεις  

Ε.Σ 4 
4.1 

Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου μέσω στοχευμένων και επιλεγμένων 

επεμβάσεων με εφαρμογή στην οδό Επαμεινώνδα 

 
4.2 

Δημιουργία επιχειρηματικού σχηματισμού (cluster) για την τόνωση της 

οικονομίας 

 
4.3 

Προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευση των εργαζομένων των ΜΜΕ στους 

κύριους κλάδους οικονομίας και στις νέες τεχνολογίες 

Ε.Σ 5 
5.1 

Εκπόνηση και εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου και μέσων για την προβολή 

της ταυτότητας της πόλης 

 
5.2 

Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

και του ηλεκτρονικού πολιτισμού  

 

Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε έργο χωριστά καθώς και για την κατάσταση ωριμότητάς του 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α΄ και Β΄ του παρόντος τεύχους. 

  



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης 

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 20 

 

5.2 Έργα Β΄ Φάσης  

 

Στην κατηγορία αυτή παρουσιάζονται οι παρεμβάσεις που αποτελούν τη δεξαμενή έργων του Σχεδίου 

Δράσης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο κατάλογος αυτός είναι δυναμικός και μπορούν να προστεθούν νέα 

έργα ή να αφαιρεθούν υπάρχοντα κατά την εφαρμογή του Προγράμματος. 

 

Ε. Σ. 1«Λειτουργική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου» 

 

1.1 Πρόγραμμα Αναπλάσεων Βόρειου Άκρου Καδμείας.  

1.2 Πρόγραμμα Ανάπλασης Ανατολικής Εισόδου Καδμείας. 

1.3 
Ανάπλαση κεντρικής οδού Πινδάρου και οδών που περιβάλλουν το Ανάκτορο 

Καδμείας  

1.4 Ανάπλαση περιοχής Οπλοθήκης 

1.5 Ανάπλαση τμήματος οδού Δημοκρίτου παρά το Μυκηναϊκό εργαστήριο μαλλιού 

1.6 
Ανάπλαση τμήματος οδού Οιδίποδος παρά το Κλασικό/ελληνιστικό συγκρότημα 

οικοπέδου Δημοτικού Σχολείου 

1.7 Ανάπλαση τμήματος οδού Δίρκης έμπροσθεν ερειπίων Αγίου Γρηγορίου 

1.8 
Διαμόρφωση οδών Δράκου, Κυρέλλου , περιβάλλοντος χώρος Μητροπολιτικού 

ναού Θηβών και αρχαιολογικού χώρου οδού Δράκου 

1.9 Ανάπλαση τμήματος παρόδου οδού Διρκαίου και παρόδων περί την Πηγή Δίρκης 

1.10 
Ανάπλαση τμήματος παρόδου οδού Διρκαίου και Ηλέκτρας περιοχής 

υπολειμμάτων Βυζαντινού τείχους 

1.11 
Ανάπλαση τμημάτων οδών Βενιζέλου και Κυδωνιών παρά τα ερείπια Αρχαίου 

Θεάτρου, Ο.Τ. 394α. 

1.12 Πρόγραμμα ανάπλασης και αστικής αναγέννησης Προσφυγικού Συνοικισμού. 

1.13 
Πρόγραμμα αστικής ανάπλασης σε επιλεγμένες οδούς για την ανάδειξη 

αρχιτεκτονικού πλούτου παλαιάς Θήβας 

1.14 
Αστικό σύνολο κατοικιών οδού Κάδμου: Εξέταση κινήτρων διατήρησης και 

αποκατάστασης παραδοσιακών και νεοκλασικών οικιών. 

1.15 
Πρόγραμμα ανάπλασης και δημιουργίας αστικού αρχαιολογικού πάρκου κατά 

μήκος οδού Διρκαίου και δυτικού μετώπου Καδμείας  

1.16 
Ανάπλαση Οδός 96 παρά τους Μυκηναϊκούς τάφους Μικρού Καστελλίου 

(Σχολείο). 

1.17 

Ανάπλαση τμημάτων οδών Οπλαρχηγού Βόγκλη, Αναπαύσεως, Γληνού και 

Βάρναλη πέριξ Αρχαιολογικού χώρου Ισμηνίου,  αρχαιολογικού χώρου Αγίου 

Λουκά καθώς και πλατεία ΚΤΕΛ 

1.18 
Ανάπλαση τμημάτων οδών Ηρακλέους και Μητροπολίτου Σακελαροπούλου  πέριξ 

Μυκηναϊκού νεκροταφείου Κολωνακίου. 

1.19 Ανάπλαση περιοχής Αγίας Τριάδας και άλσους. 

1.20 Ανάπλαση τμήματος οδού Κασσάνδρου προς Βυζαντινό Εργαστήριο Μεταξιού 

1.21 Παλιά Αγορά οδού Επαμεινώνδα 

1.22 
Δημιουργία πρότυπης φυσιολατρικής και αρχαιολογικής διαδρομής Θηβών – 

Μοσχοποδίου 

1.23 
Δημιουργία πρότυπης φυσιολατρικής και αρχαιολογικής διαδρομής Θηβών – 

Αμπελοχωρίου – Αρχαιολογικού Χώρου Καβιρείου 
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Ε. Σ. 2 Προστασία, ανάδειξη και ολοκληρωμένη διαχείριση του πολιτιστικού κεφαλαίου 

 

2.1 

Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης όλων των ανασκαμμένων χώρων του 

ιστορικού κέντρου: Περιλαμβάνει μελέτη σκοπιμότητας και αναλυτικό σχέδιο 

διαχείρισης με ιεράρχηση, προτεραιοποίηση και πρόγραμμα απαιτούμενων 

παρεμβάσεων 

2.2 
Οικία Βιλιώτη: Εξέταση αξιοποίησης, ανάπλασης και λειτουργίας του με νέα 

χρήση. 

2.3 
Διαμόρφωση της περιοχής εισόδου του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας 

(απαλλοτριώσεις, κατεδαφίσεις) και μετεγκατάσταση αποθηκών Μουσείου 

2.4 
Ανάδειξη και δικτύωση μνημείων και χώρων: Πλαταιές, Λεύκτρα, Αλυκή, Θίσβη, 

Ι.Μ Μεταμόρφωσης Σωτήρος Σαγματά, Ι.Μ Ιωάννη Θεολόγου στη Βάγια, κ.λπ. 

2.5 
Ανάπτυξη περιεχομένου για την συνολική ανάδειξη των θέσεων ενδιαφέροντος και 

σήμανσης πολιτιστικού δικτύου. 

2.6 
Εκπαιδευτικά εργαστήρια, προγράμματα και εκδηλώσεις για την ιστορία και τον 

πολιτισμό της Θήβας 

 

Ε. Σ.3 Ενίσχυση της ταυτότητας και της εικόνας της πόλης 

 

3.1 
Σχεδιασμός Προγράμματος για την διασύνδεσης της πολιτιστικής κληρονομιάς με 

θεσμούς και εκδηλώσεις Σύγχρονου Πολιτισμού. 

3.2 Δημιουργία θεσμού για το Αρχαίο Δράμα. 

 

Ε. Σ.4 Τόνωση επιχειρηματικότητας και κατάρτισης στον τομέα του Πολιτιστικού 

Τουρισμού – ανανέωση προϊόντων και υπηρεσιών 

 

4.1 
Δημιουργία δομών για την ευαισθητοποίηση, ενθάρρυνση και την παροχή 

συμβουλών ίδρυσης επιχειρήσεων ή έναρξης επαγγέλματος. 

4.2 
Προώθηση τουριστικών επενδύσεων σε νέους τομείς τουρισμού και σε 

δραστηριότητες με υψηλή τοπική προστιθέμενη αξία 

4.3 
Προώθηση επενδύσεων στον τομέα της «πράσινης» ανάπτυξης και των 

περιβαλλοντικών τεχνολογιών 
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5.3 Έργα Ειδικού Ενδιαφέροντος  

 

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται έργα ή και πιο σύνθετα προγράμματα έργων τα οποία έχουν 

αναφερθεί στις ανωτέρω ενότητες. Ωστόσο, με βάση τις προτεραιότητες και την ιεράρχηση της 

Δημοτικής Αρχής και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των συμμετεχόντων στην συζήτηση / 

διαβούλευση στις 01.03.2021 κρίθηκε σκόπιμο να γίνει ειδική αναφορά σε αυτά.  

5.3.1 Ανάπλαση περιοχής προσφυγικών κατοικιών συνοικισμού  

 

Ο προσφυγικός συνοικισμός της Θήβας έχει έκταση 25.950 τ.μ., και βρίσκεται κοντά στο κέντρο της 

πόλης και σε τοποθεσία με σημαντικές κλίσεις. Δημιουργήθηκε το 1928 από το ΥΚΥ8 που παραχώρησε 

στους πρόσφυγες 272 μονάδες μοιρασμένες σε μονώροφα, διώροφα ή ημιτριώροφα πέτρινα σπίτια, τα 

οποία κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1930 και είναι τοποθετημένα σε 48 οικόπεδα. Από την αρχή της 

δημιουργίας του και παρ' όλη τη σχετικά κοντινή απόσταση από το κέντρο της πόλης αποτέλεσε μια 

«νησίδα» στον κοινωνικό χάρτη της πόλης. Για το λόγο αυτό συγκροτεί οικιστική ιδιαιτερότητα στον 

αστικό ιστό της πόλης ενώ παράλληλα αποτελεί μία από πιο ιστορικές συνοικίες της Θήβας και έναν από 

τους τελευταίους διασωζόμενους συνοικισμούς της Ελλάδας που ακόμα διατηρεί σπάνια στοιχεία 

οργανωμένης δόμησης. 

 

Οι λανθάνουσες πολεοδομικές και αρχιτεκτονικές ποιότητες σχεδιασμού της δεκαετίας του 1920 και η 

κοινωνική ιστορία του τόπου έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον μελετητών καθώς και της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και έχουν εμπνεύσει πρωτοβουλίες για την ανάσχεση της παρακμής και για την 

αποκατάσταση περιβαλλοντικών και κοινωνικών πλεονεκτημάτων που εκτιμάται ότι μπορεί να 

καλλιεργηθούν εκεί, ήδη από τη δεκαετία του 1980. Τολμηρές απόπειρες ανάπλασης του χώρου 

συνυφασμένες με μέτρα κοινωνικής στήριξης έγιναν από τον Δήμο, σε συνδυασμό με μια μακροχρόνια, 

πρωτοποριακή προσπάθεια συμμετοχικού σχεδιασμού, που εντάχθηκε σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, όμως 

έμεινε ανολοκλήρωτη στα μέσα της δεκαετίας του 1990. 9 

 

Σήμερα, οι δημογραφικές αλλοιώσεις σε συνδυασμό με την παρατεταμένη περιθωριοποίηση και την 

παρακμή του κτισμένου και φυσικού περιβάλλοντος, αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες των πολιτών και της 

Δημοτικής Αρχής των Θηβών για την κατάσταση στον Συνοικισμό. Το γενικό ενδιαφέρον για το θέμα 

ενισχύεται και από την ανάγκη διατήρησης της συλλογικής μνήμης, η οποία ενσωματώνεται ως στοιχείο 

ταυτότητας στον χώρο. Σημειώνεται ότι το 2022 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την Μικρασιατική 

καταστροφή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τίθεται ξανά στην επικαιρότητα το ζήτημα της 

ολοκληρωμένης διαχείρισής του μέσα και από την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής αυτής μνήμης. Έτσι 

εγείρεται το αίτημα ολιστικής παρέμβασης η οποία θα εντάσσει τον Συνοικισμό στη ευρύτερη αστική 

ανάπτυξη. 

 

Ήδη με πρωτοβουλία του Δήμου, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος έχει αναλάβει την προετοιμασία 

ορισμένων σημαντικών μελετών για την ανάπλαση του Συνοικισμού που αναμένεται να 

χρηματοδοτηθούν μέσα από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Η αίτηση χρηματοδότησης υποβλήθηκε 

στις 28/05/21 και αφορά εκπόνηση αρχιτεκτονικών, ειδικών αρχιτεκτονικών, στατικών και 

ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την αποκατάσταση δεκαπέντε δημόσιων κτηρίων, συνολικής 

 
8 Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών  
9 Για την ιστορία του Συνοικισμού με έμφαση στο ιστορικό των μελετών που έχουν εκπονηθεί έως σήμερα βλ. 

www.greekarchitects.gr/site_parts/articles/print.php?article=9962&anguage=gr “Συμμετοχικός Σχεδιασμός στη 

Θήβα»  

http://www.greekarchitects.gr/site_parts/articles/print.php?article=9962&anguage=gr
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επιφάνειας 1.400 τ.μ καθώς και την εκπόνηση μελέτης για την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου 

οικοπέδων κτηρίων (πλακόστρωτοι δρόμοι, πεζοδρόμια).  

 

Παράλληλα, καθώς τα ζητήματα ιδιοκτησίας είναι κομβικά για οποιαδήποτε σχεδιαζόμενη παρέμβαση, 

αυτό το διάστημα η Ένωση Μικρασιατών Θήβας έχει κινητοποιηθεί και αυτή από την πλευρά της, ως 

αρωγός στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής, με στόχο να συσταθεί ομάδας εργασίας που θα 

συγκεντρώσει πληροφορίες προκειμένου να αποτυπωθεί με πληρέστερο τρόπο η σημερινή κατάσταση.10 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες θετικές πρωτοβουλίες καθώς και την ανάγκη να καταστεί ο 

συνοικισμός τοπόσημο πολιτιστικής ανάπτυξης και δημιουργίας, εκτιμάται ότι τα πλεονεκτήματα που 

λανθάνουν στον Συνοικισμό μπορεί να αξιοποιηθούν σήμερα ως κεφάλαιο μιας νέας πρότυπης, βιώσιμης 

οικιστικής αναγέννησης. Η γενικευμένη υποβάθμιση που καθιστά ώριμο αυτό το αίτημα, ευνοεί την 

υιοθέτηση στόχων όπως η βελτιωμένη διαβίωση σε συνθήκες ελαχιστοποίησης του οικολογικού 

αποτυπώματος με χρήση νέων τεχνολογιών. Η ολιστική προσέγγιση καλεί για την συνεξέταση δημόσιου 

και ιδιωτικού περιβάλλοντος, δρόμων, κοινόχρηστων χώρων και κατοικιών σε ενιαίο σύστημα.  

 

Ο συνολικός σχεδιασμός μπορεί να εντάξει τις υπό εκπόνηση μελέτες, αλλά απαιτείται επέκταση του 

προγράμματος στο οικιστικό πεδίο. Εκτιμάται ότι οι διατηρούμενοι ενδιαφέροντες αρχιτεκτονικοί 

χαρακτήρες, τα κελύφη καθαυτά όπως και η σχέση τους με τον αδόμητο χώρο, αποτελούν πλεονεκτικά 

στοιχεία ταυτότητας, τα οποία θα προσθέσουν αξία σε ένα ολιστικό πρόγραμμα οικιστικής αναγέννησης. 

Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο να μελετηθεί η διατήρηση αυτών των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών 

προκειμένου να ενταχθούν στο κατάλληλο καθεστώς προστασίας που όμως δεν θα αποτρέπει την 

αναπτυξιακή διάσταση της περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να μελετηθούν οι υφιστάμενες 

χρήσεις του χώρου και να εξεταστεί ενδεχόμενη ρύθμιση αν απαιτηθεί τροποποίησή τους. Με δεδομένο 

ότι η πόλη της Θήβας στερείται υποδομών φιλοξενίας, κάτι που αποτρέπει την παραμονή των επισκεπτών 

της πόλης, θα μπορούσε ενδεχομένως να εξεταστεί μία ανάλογη χρήση μέσα από μία μελέτη 

βιωσιμότητας για τον Συνοικισμό. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές προτεραιότητες για το Κλίμα και την Ενέργεια καθώς και τον Ψηφιακό 

Μετασχηματισμό, προτείνεται η αναδημιουργία κατοικιών που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 

ανάγκες με χρήση νέων τεχνολογιών ελαχιστοποίησης του οικολογικού αποτυπώματος στη δόμηση και 

την κυκλοφορία και με αξιοποίηση πολεοδομικών χαρακτηριστικών όπως οι χαμηλές πυκνότητες και η 

καλή σχέση με τους υπαίθριους και τους δημόσιους χώρους 

 

Για την εφαρμογή τέτοιου ολιστικού προγράμματος μπορούν να διατυπωθούν προτάσεις όπου η ευθύνη 

ανάπτυξης θα κυμαίνεται από την αποκλειστικά δημόσια διαχείριση έως την πλειοψηφικά ιδιωτική 

επένδυση με συμμετοχή των ιδιοκτητών ή και μοναδικού επενδυτή. Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή του 

Δήμου θεωρείται απαραίτητη τουλάχιστον σε επίπεδο συντονισμού αλλά και λόγω της ιδιοκτησιακής 

εμπλοκής του. Γενικό πρόβλημα που επίσης πρέπει να αντιμετωπίσει κάθε πρόταση ανάπτυξης είναι το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς που τείνει επιδεινούμενο λόγω της διασποράς των δικαιωμάτων σε πολλούς 

δικαιούχους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποια ενδεικτικά παραδείγματα – προτάσεις διαχείρισης.  

 

Α. Διαχείριση από Δημόσιο Φορέα 

Μια πρόταση δημόσιας διαχείρισης μπορεί βασιστεί σε μια επιχείρηση εξαγοράς όλων των δικαιωμάτων 

από Δημόσιο Φορέα, πιθανώς τον ίδιο την Δήμο Θηβαίων ή άλλο που θα συσταθεί για αυτό το σκοπό. Το 

χαμηλό σήμερα ανά μονάδα κόστος είναι ευνοϊκό στοιχείο, αλλά το αντιστρατεύονται οι υψηλές 

 
10 Πηγή: https://siriosfm.gr/prosfygikos-synoikismos-thivas-ora-miden-gia-ena-kalytero-avrio/  

https://siriosfm.gr/prosfygikos-synoikismos-thivas-ora-miden-gia-ena-kalytero-avrio/
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διαχειριστικές απαιτήσεις, η ανάγκη διαθεσιμότητας μεγάλων χρηματοδοτικών πόρων για τα έργα 

ανάπτυξης και η αβεβαιότητα στην τελική απόδοση.  

 

Η δημόσια διαχείριση πρέπει να υπακούει σε προδιαγεγραμμένο επιχειρησιακό σχέδιο όπου θα 

καθορίζονται στόχοι και αποδεκτά αποτελέσματα το οποίο θα προηγείται του φυσικού σχεδιασμού. Στο 

επιχειρησιακό θα καθορίζονται οι όροι οικονομικής βιωσιμότητας του έργου μέσω των κατάλληλων 

χρήσεων, των ποιοτήτων σχεδιασμού και των λοιπών λειτουργικών παραμέτρων. Ποικίλες είναι οι 

δυνατότητες διάθεσης των ανακαινισμένων εγκαταστάσεων που θα προκύπτουν από το έργο ανάπλασης. 

Ο Δημόσιος Φορέας μπορεί να τα διαθέσει για χρήση κατοικίας γενικά ή και ειδικού χαρακτήρα 

(κοινωνική κατοικία ή φοιτητική εστία) κατοίκιση ή για άλλες χρήσεις όπως γραφεία επιχειρήσεων στα 

πλαίσια ενός Τεχνολογικού Πάρκου.  

 

Ο φυσικός σχεδιασμός περιλαμβάνει οπωσδήποτε ένα στρατηγικό σχέδιο ή προμελέτη στο οποίο θα 

αναλύεται η υπάρχουσα κατάσταση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, του θεσμικού πλαισίου και του 

φυσικού χώρου. Τα πορίσματα του στρατηγικού/προμελέτης θα πρέπει να εγκριθούν από τον Δήμο και 

όλους του εμπλεκόμενους φορείς (αρχαιολογία, κλπ) και στη συνέχεια με βάση αυτά να εξασφαλιστούν 

οι θεσμικές προϋποθέσεις του σχεδιασμού με σχετικές αποφάσεις ΦΕΚ. 

 

Το πλαίσιο της ανάπτυξης του Συνοικισμού πρέπει να περιγραφεί με αναλυτικό σχεδιασμό σε όλα τα 

απαραίτητα επίπεδα: 

- Τοπογραφικά και αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις 

- Γεωλογικά 

- Στατικά των υφιστάμενων και διατηρούμενων κτιρίων 

- Πολεοδομική μελέτη ρύθμισης του χώρου και των χρήσεων γης (με ενδεχόμενα διαγράμματα 

δόμησης)  

- Κυκλοφοριακή μελέτη (εξασφάλιση βιώσιμης κινητικότητας, χώρων στάθμευσης, εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών ηλεκτροκίνησης κλπ)  

- Αρχιτεκτονικές μελέτες των κτιρίων (με βάση τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού για 

μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου). 

- Αρχιτεκτονικές μελέτες περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων. 

- Αρχιτεκτονικές μελέτες υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων. 

- Στατικά των κτιρίων. 

- Μελέτες πρασίνου για ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους με περιβαλλοντικά κριτήρια.  

- Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κτιρίων (με χρήση ανανεώσιμων πηγών για εξασφάλιση 

κατάταξης τουλάχιστον Α κατά ΚΕΝΑΚ).  

- Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για τους υπαίθριους χώρους (περιλαμβάνονται μέτρα 

βιωσιμότητας όπως η διαχείριση ομβρίων με ανακύκλωση κλπ). 

Για την εξασφάλιση της επάρκειας του σχεδιασμού θεωρείται απαραίτητη η στενή συνεργασία των 

μελετητών υπό το ενιαίο πλαίσιο στόχων που θα καθορίζει το στρατηγικό/προμελέτη .  

 

Β. Διαχείριση από ανεξάρτητο Φορέα Ανάπτυξης 

 

Προτείνεται η εξέταση δημιουργίας μικτού εταιρικού σχήματος ή Φορέα ο οποίος θα εξασφαλίσει την 

συναίνεση των ενδιαφερομένων και την χρηματοδότηση. Στον Φορέα μπορεί να συμμετέχουν οι 

ιδιοκτήτες, ο Δήμος και ενδεχομένως ανεξάρτητος επενδυτής ή επενδυτές. Αυτή η περίπτωση είναι 

πιθανόν ευνοϊκότερη διαχειριστικά και οικονομικά. Ωστόσο η εξασφάλιση πόρων αποτελεί και πάλι 

σημαντικό πρόβλημα. Η ταύτιση του προγράμματος με τους στόχους των σύγχρονων πολιτικών 

βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος ενδεχομένως μπορεί να βοηθήσει στην εξασφάλιση μέρους της 
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χρηματοδότησης ή και εγγυήσεις από δημόσιες πηγές όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και να καταστήσει το 

πρόγραμμα ελκυστικό και επιτυχές. Επίσης η προσδοκώμενη άνοδος των αξιών γης στην περιοχή και 

ευρύτερα στην πόλη από την εφαρμογή του προγράμματος μπορεί να αποτελέσει επιπλέον κίνητρο 

συμμετοχής και επιτυχίας.  

 

Η συμμετοχή των ιδιοκτητών πρέπει να εξεταστεί ως κρίσιμη παράμετρος. Σε ένα ανεξάρτητο φορέα που 

θα λειτουργεί σε πλαίσιο και με κριτήρια ιδιωτικής οικονομίας, η ευελιξία και η ποικιλία επιλογών 

αυξάνεται με μέτρα όπως η αποδέσμευση των ιδιοκτητών από τις φυσικές ιδιοκτησίες και η συμμετοχή 

τους ως μετόχων. Παράλληλα αυξάνεται και η πιθανότητα επιτυχίας του προγράμματος με τη δημιουργία 

χώρων υψηλής αξίας. 

Θεωρείται απαραίτητη η συμμετοχή του Δήμου καθώς και ιδιώτη επενδυτή στον Φορέα ανάπτυξης. Την 

κύρια ευθύνη ανάπτυξης μπορεί να την αναλάβει ό ίδιος ο Φορέας ή ο επενδυτής με την ίδρυση σχετικού 

Γραφείου Ανάπτυξης Έργου Συνοικισμού. 

 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προηγηθεί η εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου όπου θα καθορίζονται 

στόχοι και αποδεκτά αποτελέσματα το οποίο θα προηγείται του φυσικού σχεδιασμού. Όπως και στην 

προηγούμενη περίπτωση Α΄, στο επιχειρησιακό θα καθορίζονται οι κατάλληλες χρήσεις, οι ποιότητες 

σχεδιασμού και κατασκευής και οι λοιπές παράμετροι για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου. 

Επειδή στην περίπτωση Β΄, η υψηλή ποιότητα κατασκευής αποτελεί αποδοτική επένδυση, η χρήση 

κατοικίας θεωρείται βιώσιμη. Ενδεχομένως να καλυφθούν τοπικές ανάγκες κατοίκων ή και να 

προσελκυστούν νέοι, εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις της Βοιωτίας. Ωστόσο ο Φορέας μπορεί να επιλέξει 

και άλλες χρήσεις σύμφωνα με τα πορίσματα του επιχειρησιακού σχεδίου. 

 

Ο φυσικός σχεδιασμός μπορεί να ασκηθεί από το προτεινόμενο Γραφείο Ανάπτυξης Περιλαμβάνει 

οπωσδήποτε ένα στρατηγικό σχέδιο ή προμελέτη στο οποίο θα αναλύεται η υπάρχουσα κατάσταση του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος, του θεσμικού πλαισίου και του φυσικού χώρου. Τα πορίσματα του 

στρατηγικού/προμελέτης θα πρέπει να εγκριθούν από τον Δήμο και όλους του εμπλεκόμενους φορείς 

(αρχαιολογία, κλπ) και στη συνέχεια με βάση αυτά να εξασφαλιστούν οι θεσμικές προϋποθέσεις του 

σχεδιασμού με σχετικές αποφάσεις ΦΕΚ.  

Το Γραφείο Ανάπτυξης προτείνεται να αναλάβει και όλες τις απαραίτητες μελέτες (όμοιες με εκείνες της 

περίπτωσης Α΄: 

- Τοπογραφικά και αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις 

- Γεωλογικά 

- Στατικά των υφιστάμενων και διατηρούμενων κτιρίων 

- Πολεοδομική μελέτη ρύθμισης του χώρου και των χρήσεων γης (με ενδεχόμενα διαγράμματα 

δόμησης)  

- Κυκλοφοριακή μελέτη (εξασφάλιση βιώσιμης κινητικότητας, χώρων στάθμευσης, εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών ηλεκτροκίνησης κλπ)  

- Αρχιτεκτονικές μελέτες των κτιρίων (με βάση τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού για 

μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου). 

- Αρχιτεκτονικές μελέτες περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων. 

- Αρχιτεκτονικές μελέτες υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων. 

- Μελέτες πρασίνου για ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους (σχεδιασμός με περιβαλλοντικά 

κριτήρια).  

- Στατικά των κτιρίων. 

- Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κτιρίων (με χρήση ανανεώσιμων πηγών για εξασφάλιση 

βαθμολόγησης τουλάχιστον Α κατά ΚΕΝΑΚ)  
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- Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για τους υπαίθριους χώρους (περιλαμβάνονται μέτρα 

βιωσιμότητας όπως η διαχείριση ομβρίων με ανακύκλωση κλπ) 

 

Η ανεξαρτησία του Φορέα και συνακόλουθα του Γραφείου Ανάπτυξης θεωρείται ευνοϊκή για την ταχεία 

εκπόνηση των μελετών, την ανάθεση των έργων και την εφαρμογή του προγράμματος, σε στάδια ή σε 

μια και μόνη φάση εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο.  

 

Η δημιουργία μια πρότυπης βιώσιμης πόλης στη Θήβα με αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος που 

παρέχει ο Συνοικισμός μπορεί να προσθέσει στην ιστορική πόλη μια ακόμη προοπτική για το μέλλον. 

 

Οι παρούσες προτάσεις είναι συμβατές με το ισχύον ΓΠΣ σύμφωνα με το οποίο ο Συνοικισμός 

εντάσσεται στις περιοχές προστασίας καθώς «Το αξιόλογο πολεοδομικό σύνολο του προσφυγικού 

συνοικισμού στην ΠΕ/3, με τον ιδιαίτερο ιστορικό, κοινωνικό και πολεοδομικό χαρακτήρα του 

κατατάσσεται άμεσα στην κατηγορία των περιοχών ανάγκης διατήρησης της εξέλιξης και διαμόρφωσης της 

«οικιστικής – πολεοδομικής» μνήμης της πόλης», όπου επιπλέον προτείνεται «Η εκπόνηση ειδικής 

πολεοδομικής μελέτης με στόχο τη διατήρηση – ανάδειξη των κυρίων στοιχείων της περιοχής 

«Προσφυγικού Συνοικισμού», την αύξηση των κοινοχρήστων χώρων και την προώθηση χρήσεων και 

λειτουργιών που θα ανα  βαθμίζουν την περιοχή. Οι προβλέψεις αυτές του ΓΠΣ υπηρετούνται με τις 

ανωτέρω προτάσεις όπως και με άλλες που μπορούν να προκύψουν από τον συνδυασμό τους.  
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5.3.2 Προστασία Βιοποικιλότητας και φυσικού περιβάλλοντος11  

 

Η πόλη της Θήβας είχε κτισθεί μεταξύ δύο ρεμάτων, στο φρύδι που χωρίζει δύο πεδιάδες διαφορετικού 

υψομέτρου και δέσποζε πάνω από τον κάμπο της. Η σημερινή της μορφή δεν επιτρέπει εύκολα να 

φανταστούμε την αγχίνοια των δημιουργών, διότι η νέα πόλη κτίστηκε πάνω στα ερείπια της παλιάς, τα 

ρέματα έχουν σκεπαστεί και η πόλη επεκτάθηκε χωρίς κάποιο ορθολογικό σχεδιασμό, προς όλες τις 

κατευθύνσεις, κυρίως όμως προς την πεδιάδα της στα κατάντη με παράλληλο εκτοπισμό των 

μονοκατοικιών.  

 

Ο περιβάλλον περιαστικός χώρος, συντίθεται κυρίως από γεωργικές καλλιέργειες, και κάποιες 

βιομηχανικές μονάδες. Ελάχιστη βλάστηση αναπτύσσεται σε τμήματα των ρεμάτων που παραμένουν 

ακόμη αδιαμόρφωτα, ενώ σε απόσταση από την πόλη έχουν λάβει χώρα στο παρελθόν συστηματικές 

αναδασώσεις με χαλέπιο και τραχεία πεύκη. Εντός της πόλης παραμένουν κάποιες νησίδες πρασίνου, 

περισσότερο σε χώρους που προστατεύονται λόγω του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Κάποιες 

προσπάθειες πεζοδρόμησης της πόλης κατάφεραν να δημιουργήσουν κάποια ατμόσφαιρα βελτίωσης και 

εξωραϊσμού, αλλά οι σκληρές επιφάνειες επικρατούν και τα εγκαταστημένα δένδρα περιορίζονται σε 

αραιότερη διάταξη. Για την αποκατάσταση του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος οι κατευθύνσεις 

που προτείνονται και θα εξειδικευθούν σε επόμενη φάση συμπυκνώνονται στα ακόλουθα: 

 

Πρώτον θα πρέπει να οριοθετηθούν τα παλιά ρέματα και να γίνει προσπάθεια επαναλειτουργίας. Αυτό 

μπορεί να γίνει με την βαθμιαία απομάκρυνση των κτισμάτων που εμποδίζουν τη φυσική λειτουργία σε 

ικανό πλάτος και δη στο μέγεθος της παλιάς κοίτης. Τα προβλήματα ιδιοκτησιών μπορούν να επιλυθούν 

με ένα σοβαρό πρόγραμμα επιδοτήσεων μεταφοράς των κατοίκων σε άλλες περιοχές με καλύτερους 

πολεοδομικούς όρους. Η σημασία της επαναλειτουργίας των ρεμάτων είναι σημαντική, διότι μέσα από 

αυτό το σύστημα μεταφέρονται τα όμβρια ύδατα από τα ανάντη στα κατάντη και το σημαντικότερο, 

μέσω των ρεμάτων μεταφέρονται όλες οι ψυχρές και δροσερές αέριες μάζες που εξυγιαίνουν την πόλη. 

Αποτελούν βέβαια και τους φυσικούς διαδρόμους επικοινωνίας με το περιαστικό πράσινο, που είναι και 

το ζητούμενο. Επιπλέον, αυξάνουν τη βιοποικιλότητα και προσελκύουν και πλήθος άλλων μορφών ζωής. 

 

Δεύτερο στοιχείο που θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος είναι η διασύνδεση των χώρων πρασίνου 

μεταξύ τους, ώστε να λειτουργούν ως δίκτυο εξυγίανσης της πόλης. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με 

την αποτύπωση των υφιστάμενων χώρων πρασίνου και τον σχεδιασμό γραμμικών πάρκων διασύνδεσης 

που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν μέσω πεζοδρόμησης μεγαλύτερων οδών ή δημιουργίας πάρκων κατά 

μήκος μικρότερων δρόμων με ήπια κυκλοφορία. Επίσης θα μπορούσαν να συνδυαστούν κατά τη λογική 

της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων, με αντίστοιχο σχεδιασμό προβολής των αρχαιοτήτων και των 

πράσινων υποδομών επικοινωνίας. Αυτό το δίκτυο θα καθιστούσε περισσότερο αποτελεσματική και την 

απόδοση των κατοικιών στη μετατροπή τους σε μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας. 

 

Στον σχεδιασμό σημαντικό ρόλο έχει και επιλογή των φυτών που πρέπει να συνδυάζουν τα επιθυμητά 

μορφολογικά χαρακτηριστικά και χρωματισμούς με παράλληλη προσαρμογή στο μικροκλίμα της 

περιοχής, ώστε να μην απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού, που δεν βρίσκεται πλέον σε επάρκεια και 

εξασφαλίζεται συνήθως δύσκολα. Για τα δένδρα της πόλης πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε 

 
11 Το παρόν κείμενο έχει συντάξει ο κος Γ. Καρέτσος Δ/ντής Ερευνών του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών 

Οικοσυστημάτων, ως προκαταρκτική προσέγγιση στο ζήτημα, μετά από αυτοψία που πραγματοποίησε το χειμώνα του 2021 
μετά από πρόσκληση του Γ. Γρ. του Δήμου Θηβών. Προγραμματίζεται πληρέστερη καταγραφή και πρόταση η οποία θα 

αποκρυσταλλωθεί στο άμεσο μέλλον, με οργανωμένες επισκέψεις της ερευνητικής ομάδας του Ινστιτούτου. 
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κάθε φύτευση να προβάλλεται στην μελλοντική προοπτική της. Τα δένδρα αποκτούν μεγάλο μέγεθος που 

πρέπει να εξασφαλίζεται στην πλήρη τους ανάπτυξη, ώστε να μην δημιουργούν προβλήματα στα 

υπέργεια και υπόγεια δίκτυα της πόλης και στο τέλος αντί για σοβαρή πράσινη υποδομή να θεωρούνται 

εμπόδια. Κατά τεκμήριο τα φυτά της τοπικής χλωρίδας φέρουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Δυστυχώς 

όμως τα τελευταία χρόνια οι Δήμοι, εξαρτώμενοι από τους φυτωριούχους, χρησιμοποιούν κατά κόρον 

εξωτικά φυτά που δημιουργούν εντυπώσεις. Αυτός ο εξωτισμός και η υποτίμηση των γηγενών φυτών, 

δημιουργεί πλήθος άλλων προβλημάτων που αναφέρονται σε ενεργοβόρα φυτά, εισαγωγή ασθενειών και 

παθογόνων οργανισμών, εισβλητικών χωροκατακτητικών ειδών, που δύσκολα ελέγχονται στη συνέχεια. 

Προφανώς κάποια από αυτά τα είδη έχουν δοκιμαστεί κατά το παρελθόν και έχουν εγκλιματιστεί στη 

χώρα μας με επιτυχία και δεν θα ήταν σωστό να μην επιλεγούν ως κατάλληλα. Πάντως ένας ξένος 

επισκέπτης δεν θα εντυπωσιαστεί από τα εισαγόμενα είδη, που έτσι κι αλλιώς τα συναντά και στη χώρα 

του, αλλά από τα είδη της τοπικής χλωρίδας, που για τον ίδιο είναι εξωτικά. 

 

Τέλος, για μια περιοχή που παρουσιάζει τόσο σημαντικό αρχαιολογικό ενδιαφέρον δεν πρέπει να ξεχνάμε 

ότι αυτός ο αρχαίος πολιτισμός αναπτύχθηκε σε ένα περιβάλλον με ιδιάζουσα χλωρίδα και όχι σε κάποια 

ξένη με το χώρο που δημιουργεί ο σύγχρονος άνθρωπος. Η επιλογή λοιπόν των τοπικών ειδών εκφράζει 

και τον αντίστοιχο σεβασμό στην αρχαιότητα και τον πολιτισμό που επιθυμούμε να προβάλλουμε και 

αυξάνει την αυτοεκτίμηση. 

 

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω αναφερόμενα, απαιτείται ένας αναστοχασμός της σύνθεσης της αρχαίας 

χλωρίδας, η οποία θα πρέπει να είναι παρούσα στον αστικό και περιαστικό χώρο. Αυτό είναι σχετικά 

εύκολο να εκτιμηθεί με την μελέτη γειτονικών, σχετικά αδιατάρακτων περιοχών, που φιλοξενούν αυτά τα 

είδη, καθώς και σε μνημειακά στοιχεία που διατηρούνται σε θρησκευτικούς και αρχαιολογικούς χώρους 

ή χώρους κατά παράδοση κοινωνικών εκδηλώσεων, όπου οι παρεμβάσεις ήταν ήπιες. Ως παράδειγμα θα 

μπορούσαν να αναφερθούν τα πλατάνια των πλατειών, ή οι εντυπωσιακές βελανιδιές σε ξωκκλήσια και 

άλλους χώρους λατρείας. 

 

Η υιοθέτηση μιας τέτοιας αντίληψης θα μπορούσε να οδηγήσει προς έναν «οραματικό στόχο», που 

πρέπει να δομείται σταδιακά και απαιτεί ένα βάθος χρόνου για να επιτευχθεί. Η εγκατάσταση και 

αναδημιουργία του αρχαίου δάσους ή στοιχείων του, απαιτεί σοβαρό χρόνο και κόπο, γιατί έχουμε 

απομακρυνθεί επί μακρόν από την παράδοση και δεν έχουμε εμπειρία αναπαραγωγής και διαχείρισης του 

φυτευτικού υλικού.  

Αυτές οι προσπάθειες θα πρέπει να επεκταθούν και σε διαδρομές εκτός πόλης, που σηματοδοτούν τους 

αρχαίους δρόμους επικοινωνίας και συνδέονται με ιστορικές ή μυθολογικές αναφορές. 

 

Τέλος, θα πρέπει να μελετηθεί το ζήτημα της διαχείρισης των δένδρων που έχουν αναπτυχθεί στους 

αρχαιολογικούς χώρους και δημιουργούν προβλήματα στις υφιστάμενες αρχαίες κατασκευές, καθώς οι 

παλαιότερες φυτεύσεις στους χώρους αυτούς έγιναν προφανώς χωρίς κάποιο σχεδιασμό και εκτίμησης 

των επιπτώσεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα απαιτηθεί ιδιαίτερη μελέτη, ώστε να βρεθεί ο άριστος 

συνδυασμός συνύπαρξης των αρχαιοτήτων αλώβητων και του αναγκαίου πρασίνου που πρέπει να είναι 

εγκαταστημένο, ώστε να αναδεικνύει τις αρχαιότητες και να αποτελεί παράλληλα στοιχείο τους.  
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5.3.3 Προβολή και δικτύωση του πολιτιστικού αποθέματος  

 

Η ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Θήβας αποτελεί, όπως έχει ήδη παρουσιαστεί, μείζονα 

προτεραιότητα και πυρήνα του Στρατηγικού Σχεδιασμού. Ωστόσο, θα πρέπει παράλληλα η ίδια η πόλη 

να διευρύνει την παρουσία της γιατί μόνο έτσι μπορεί να αναπτυχθεί. Για να προσελκύσει τον δυνητικό 

επισκέπτη, η πόλη δεν αρκεί να προσφέρει μόνο μία πολιτιστική εμπειρία μέσα από την επίσκεψη των 

ίδιων των μνημείων ή την περιήγηση στους δημόσιους χώρους, τους κοντινούς λόφους και τα πάρκα. 

 

Για να οικοδομήσει την πολιτιστική της ταυτότητα η Θήβα και να διεκδικήσει μερίδιο της τουριστικής 

αγοράς, τόσο της εγχώριας όσο και της εισερχόμενης, είναι αναγκαίο να ενταχθεί σε ευρύτερα δίκτυα και 

παράλληλα να αναπτύξει και η ίδια τα δικά της. Ως προς το πρώτο σκέλος, το πρόγραμμα «Οιδίπους» 

αποτελεί ένα καλό παράδειγμα καθώς αποτελεί μία διευρυμένη Πολιτιστική Διαδρομή που υλοποιείται 

με τη μορφή ΟΧΕ στο πλαίσιο του τρέχοντος ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και 

προβλέπει οριζόντιες δράσεις δικτύωσης και προβολής (ψηφιακή Πύλη της Διαδρομής, marketing, κ.λπ) 

καθώς και έργα που ενισχύουν την διασύνδεση των χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος (έργα 

προσβασιμότητας, πινακίδες σήμανσης, κ.λπ).  

 

Ως προς το δεύτερο σκέλος, δηλαδή την ανάπτυξη των τοπικών διαδρομών που πρέπει να αναπτύξει η 

πόλη επισημαίνεται ότι αποτελεί ένα πρόγραμμα που μπορεί να διακριθεί σε επιμέρους στάδια και 

φάσεις. Σε πρώτο στάδιο, οι κοντινές διαδρομές που μπορούν να μελετηθούν και να υλοποιηθούν είναι 

εκείνες που θα συνδέσουν την πόλη με τα προτεινόμενα δίπολα της, το δάσος Μοσχοποδίου και τον 

αρχαιολογικό χώρο στο Καβείριο. Στην πρώτη περίπτωση, η προτεινόμενη «εναλλακτική» διαδρομή για 

τη σύνδεση Θήβας – Μοσχοποδίου, με φιλικά στο περιβάλλον μέσα μετακίνησης, είναι εφικτό να 

σχεδιαστεί παράλληλα με την χάραξη του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Στην δεύτερη περίπτωση, 

απαιτείται μία συνολικότερη μελέτη καθώς η πρόσβαση και στάση στον αρχαιολογικό χώρο του 

Καβίρειου είναι προβληματική. Και στις δύο περιπτώσεις, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα δίνουν την 

δυνατότητα στον επισκέπτη να διευρύνει την παραμονή του στην περιοχή με άμεσο θετικό αντίκτυπο 

στην τόνωση της οικονομίας. Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα μπορούσαν να σχεδιαστούν πιο διευρυμένα 

δίκτυα διαδρομών για τη διασύνδεση και άλλων θέσεων ενδιαφέροντος, όπως οι ιστορικοί τόποι της 

περιοχής που έχουν αποτελέσει πεδία πολύ γνωστών στο ευρύ κοινό ιστορικών πολεμικών 

αναμετρήσεων, όπως οι μάχες στις Πλαταιές και τα Λεύκτρα. Για την ανάδειξη και προβολή των 

γεγονότων αυτών μπορεί να αξιοποιηθούν υπάρχουσες δημόσιες υποδομές συνδυαστικά με νέες και με 

την αξιοποίηση τεχνολογικών υποδομών και εφαρμογών. Για το θέμα αυτό γίνεται ειδικότερη αναφορά 

στο Κεφάλαιο 7.1 «Ειδικές Επισημάνεις και Ενέργειες». 

 

Σε ένα ευρύτερο επίπεδο, η δικτύωση και διασύνδεση θα πρέπει να επιδιωχθεί και μέσα από τις 

συνέργειες που είναι ζητούμενο να αναπτυχθούν με τον τομέα της επιχειρηματικότητας στο πεδίο του 

εναλλακτικού τουρισμού. Οι διαδρομές αυτές θα πρέπει να σχεδιαστούν όχι απλά σαν δίκτυα υποδομών 

μέσα στο χώρο αλλά κυρίως ως δίκτυα συνεργαζόμενων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα και 

τελικώς ως ολοκληρωμένα προϊόντα εναλλακτικού τουρισμού.  

 

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η δικτύωση του πολιτιστικού αποθέματος και η προβολή του δεν θα 

εξασφαλιστεί στον επιδιωκόμενο βαθμό χωρίς την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών 

και μέσων. Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις από τον Δήμο Θήβας για τη αξιοποίηση του Παλαιού 

Νοσοκομείου Θήβας και την μετατροπή του σε Κέντρο Τουριστικής Προβολής για την Πολιτιστική 

Ταυτότητα της Θήβας είναι προς την σωστή κατεύθυνση καθώς ο τομέας της «εξωμουσειακής 
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πολιτιστικής ψυχαγωγίας» κερδίζει συνεχώς έδαφος και στον ελληνικό χώρο. Ωστόσο, ένας τέτοιος 

χώρος για να είναι ανταγωνιστικός προϋποθέτει την ύπαρξη ενός αφηγήματος με επιστημονικά 

τεκμηριωμένο περιεχόμενο καθώς και σωστές ψηφιακές εφαρμογές. Οι τρισδιάστατες αναπαραστάσεις 

και μακέτες καθώς και οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας έχουν αποδείξει ότι επιδρούν πιο 

αποτελεσματικά στην εμπειρία του επισκέπτη και πολλές εκθέσεις έχουν μετατοπίσει το κέντρο 

ενδιαφέροντος τους, από τα ίδια τα αντικείμενα στα αφηγηματικά μέσα. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να 

επιδιωχθούν συνεργασίες με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό με πρωτοβουλία της 

Δημοτικής Αρχής για την ψηφιακή παρουσίαση και προβολή των μύθων, των προσώπων και του υλικού 

και άυλου πολιτισμού της πόλης. 
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6. ΕΡΓΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ  

 

6.1 Δελτίο Ταυτότητας Έργου 

 

Στο Παράρτημα Α παρουσιάζονται τα Έργα Α΄ Φάσης με δομημένο τρόπο μέσω του Δελτίου 

Ταυτότητας Δράσης. Στα Δελτία αυτά παρουσιάζονται τα βασικά τους τεχνικά χαρακτηριστικά και 

ειδικότερα: 

-  Το φυσικό αντικείμενο κάθε παρέμβασης - έργου με έμφαση στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και τα 

παραδοτέα αυτού, με βάση τις υφιστάμενες μελέτες. 

-  Τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό με βάση την υφιστάμενη κατάσταση ωριμότητας και τα διαθέσιμα 

στοιχεία. 

- Τη μεθοδολογία υλοποίησης της δράσης λαμβάνοντας υπόψη α) το υφιστάμενο θεσμικό και 

κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις, β) το είδος της δράσης και γ) το νομικό 

καθεστώς του προτεινόμενου φορέα υλοποίησης.  

- Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα του έργου 

-  Τη σκοπιμότητα και τα αποτελέσματα της Δράσης. 

 

Το Δελτίο Ταυτότητας για τα έργα της Α΄ Φάσης αποτελεί ένα εργαλείο για την καταγραφή όλων των 

αναγκαίων στοιχείων κάθε προτεινόμενου έργου που μπορεί να επικαιροποιείται κατά την εξέλιξη του 

σχεδίου δράσης. 
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6.2 Δελτίο Ωριμότητας Έργου  

 

Στο Παράρτημα Β΄ παρουσιάζεται η κατάσταση ωριμότητας των έργων της Α΄ Φάσης με δομημένο 

τρόπο μέσω του Δελτίου Ωριμότητας έργου. Στα Δελτία που ακολουθούν καταγράφεται: 

- Το στάδιο εξέλιξης των αναγκαίων μελετών / αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων  

- Οι απαιτούμενες ενέργειες για την ωρίμανσή τους 

- Ο εκτιμώμενος χρόνος ωρίμανσης 

- Άλλες προϋποθέσεις ωρίμανσης  
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6.3 Συνολικός Χρονικός Προγραμματισμός  

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά ο εκτιμώμενος συνολικός χρόνος για την 

ωρίμανση και υλοποίηση των έργων της Α΄ φάσης. Ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται το κάθε έργο 

σήμερα, όπως έχει περιγραφεί στο Δελτίο ωριμότητας, αποτυπώνεται το εκτιμώμενο χρονικό διάστημα 

για την ολοκλήρωση και έγκριση των μελετών που θεωρούνται αναγκαίες για την έναρξη των έργων. Στο 

χρόνο αυτό έχει προσμετρηθεί και ένα ικανό διάστημα για την διόρθωση των μελετών σε περίπτωση 

παρατηρήσεων από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, όπου απαιτείται. Επίσης, αποτυπώνεται και ο 

εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης του έργου προκειμένου να εκτιμηθεί η συνολική χρονική του διάρκεια. 

 

Όπως είναι κατανοητό, τα έργα της Α΄ φάσης δεν βρίσκονται όλα στην ίδια κατάσταση χρονικού 

προγραμματισμού. Άλλα έχουν ήδη ενταχθεί σε Προγράμματα και υλοποιούνται παράλληλα με την 

εκπόνηση των μελετών. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν το έργο «Βελτίωση κτιρίου Παλαιού 

Νοσοκομείου για δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Προβολής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Θήβας» και το 

έργο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Θήβας» που αφορά μεταξύ άλλων την ανάπλαση της πλατείας 

Κεραμοπούλου και της οδού Επαμεινώνδα, τα οποία έχον ενταχθεί στο ΕΠΑΝΕΚ 2014 – 2021. Για τα 

έργα αυτά ο στόχος είναι η έγκαιρη και άρτια ολοκλήρωσή τους. Άλλα έργα έχουν εξασφαλίσει τη 

χρηματοδότηση της προκαταρκτικής φάσης (π.χ Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την περιοχή στις 

Νότιες Πύλες με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο) και ο στόχος είναι η εκπόνηση των μελετών 

για την υλοποίηση των έργων. Επίσης η μελέτη για την αστική ανάπλαση του Μικρασιατικού 

Συνοικισμού αναμένεται να ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το οποίο 

σημαίνει ότι με βάση το ισχύον χρονοδιάγραμμα το 2023 θα έχει ολοκληρωθεί από την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας η ωρίμανση ενός σημαντικού τμήματος της αρχικής παρέμβασης στο χώρο. 

Παράλληλα, στο διάστημα αυτό κρίνεται σκόπιμο να μελετηθεί από το Δήμο Θηβαίων σε συνεργασία με 

όλους του εμπλεκόμενους φορείς ένα συνολικό πρόγραμμα ανάπλασης. Τέλος, στην Α΄ φάση υπάρχουν 

και έργα για τα οποία έχουν εκπονηθεί μελέτες σκοπιμότητας (π.χ Έργα αρμοδιότητας ΕΦΑ Βοιωτίας) 

και προμελέτες και πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να εγκριθούν για να προχωρήσουν στο επόμενο 

στάδιο.  

 

Ο χρονικός προγραμματισμός και η στενή παρακολούθηση τουλάχιστον σε αυτή τη φάση του 

χρονοδιαγράμματος ωρίμανσής των έργων είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Είναι προφανές ότι την 

αρμοδιότητα αυτή θα αναλάβει κάθε φορέας ξεχωριστά από τους εμπλεκόμενους στην προετοιμασία 

τους. Ωστόσο ο Δήμος Θήβας καθώς αποτελεί τον πυλώνα όλου του εγχειρήματος είναι σημαντικό ήδη 

από τώρα να εφαρμόσει ένα μηχανισμό παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης καθώς αυτός είναι ο 

επικεφαλής του όλου εγχειρήματος.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, ως εργαλείο παρακολούθησης προτείνεται να αξιοποιηθεί το Δελτίο Ωριμότητας έργου 

σε συνδυασμό με το Πίνακα Χρονικού Προγραμματισμού που ακολουθεί. Στον Πίνακα αυτό έχουν 

σημανθεί με διακριτό χρώμα τα έργα και οι μελέτες που είναι σε προχωρημένο στάδιο, καθώς έχουν 

ενταχθεί ή αναμένεται να ενταχθούν σε Πρόγραμμα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΔΡΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΜΗΝΕΣ) 

Ε.Σ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ  ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

1.1 Δημιουργία Αρχαιολογικού Πάρκου Μεγάλου Καστελλίου.  ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ 6Μ 36Μ 42Μ 

1.2 
Διαμόρφωση οδών Αμφίωνος, Πολυνείκους και Δράκου προ αρχαιολογικών χώρων 

Ηλεκτρών Πυλών, Ιερού Ηρακλέους και συγκροτήματος Δράκου. 
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ 3Μ 12Μ 18 

1.3 Διαμόρφωση Πλατείας Κεραμόπουλου και προσβάσεων  ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ 3Μ 12Μ 18 

1.4 Ανάπλαση περιοχής Νοτίων Πυλών Καδμείας (Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός) ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ 18Μ 24Μ 42 

1.5 Ανάδειξη του Νερόμυλου Αγίων Θεοδώρων  ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ 12 24 36 

1.6 
Βελτίωση κτιρίου Παλαιού Νοσοκομείου για δημιουργία Κέντρου Τουριστικής 

Προβολής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Θήβας 
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ   24Μ 30Μ 

1.7 Αστική Ανάπλαση του Μικρασιατικού Συνοικισμού Θήβας (Μελέτη) ΠΣΤΕ 18Μ 48Μ 66Μ 

2 

2.1 
Προστασία, ανάδειξη και ενοποίηση Συγκροτήματος Μυκηναϊκού Ανακτόρου 

Καδμείας  
ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6Μ 40Μ 46Μ 

2.2 Προστασία και Ανάδειξη Α.Χ «Ηλέκτρες Πύλες» ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4Μ 36Μ 40Μ 

2.3 
Αποκατάσταση και ανάδειξη Ηγεμονικού Μυκηναϊκού Τάφου σε επιτόπιο μουσείο και 

προστασία μνημείων αρχαιολογικού χώρου Καστελλίων  
ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4Μ 42Μ 46Μ 

2.4 Προστασία και ανάδειξη Βυζαντινού Εργαστηρίου Μεταξιού ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6Μ 36Μ 42Μ 

2.5 Αποκατάσταση και επανάχρηση του Διατηρητέου κτηρίου «Οικίας Ζιώμα» ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6Μ 24Μ 30Μ 

2.6 Αποκατάσταση Κάτω Πόλης Αρχαιολογικού Χώρου Αλυκής ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 12Μ 36Μ 48Μ 

2.7 Προστασία και ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Καβίρειου  ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 12Μ 36Μ 48Μ 

2.8 
Μικρής κλίμακας βελτιωτικές παρεμβάσεις για την αναγνωρισιμότητα των μνημείων 

οριζόντιες δράσεις για  τη δικτύωση τους 
ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4Μ 24Μ 28Μ 

3 3.1 Ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης μέσα από ήπιες παρεμβάσεις  ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ 2Μ 6Μ 8Μ  

4 

4.1 
Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου μέσω στοχευμένων και επιλεγμένων 

επεμβάσεων με εφαρμογή στην οδό Επαμεινώνδα 
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ   18Μ 18Μ  

4.2 Δημιουργία επιχειρηματικού σχηματισμού (cluster) για την τόνωση της οικονομίας ΔΗΜΟΣ / ΕΦΑΒ 5Μ 30Μ 27Μ  

4.3 
Προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευση των εργαζομένων των ΜΜΕ στους κύριους 

κλάδους οικονομίας και στις νέες τεχνολογίες 
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ 2Μ 30Μ 32Μ  

5 

5.1 
Εκπόνηση και εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου και μέσων για την προβολή της 

ταυτότητας της πόλης 
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ 6Μ 30Μ 36Μ  

5.2 
Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρ. διακυβέρνησης και του 

ηλεκτρονικού πολιτισμού  
ΔΗΜΟΣ / ΕΦΑΒ 12Μ 30Μ 32Μ 
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6.4 Συνολικός Πίνακας Προϋπολογισμού Έργων 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός των έργων της Α΄ φάσης, με 

βάση το στάδιο που βρίσκονται σήμερα κάθε προτεινόμενο έργο, δηλαδή την ύπαρξη ή μη μελετών, 

τευχών δημοπράτησης και λοιπών προδιαγραφών. Όπως είναι προφανές, για τα έργα που μέχρι σήμερα δεν 

υπάρχουν τέτοια στοιχεία, έχει γίνει προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχου μεγέθους και 

απαιτήσεων έργα. Κατά συνέπεια, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος των έργων της Ά 

φάσης έχει προσεγγιστικό χαρακτήρα της τάξης των 30 εκατ. ευρώ και είναι λογικό να αναθεωρηθεί προς 

τα πάνω ή προς τα κάτω κατά την εξειδίκευσή των έργων και λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα 

χρηματοδοτικά μέσα και τις κατάλληλες πηγές. 

 

Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι από τα έργα αυτά, κάποια έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από τα 

Προγράμματα του τρέχοντος ΕΣΠΑ. Για αυτά τα έργα το ζητούμενο είναι αφενός να μην χαθούν αυτοί οι 

πόροι και αφετέρου να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καθώς τα έργα αυτά αποτελούν την 

εμπροσθοφυλακή του προγράμματος. Παράλληλα, μέσα στην ομάδα αυτή υπάρχουν μελέτες έργων οι 

οποίες χρηματοδοτούνται (Πράσινο Ταμείο) ή προετοιμάζονται για να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς 

πόρους (Πρόγραμμα Αντώνης), γεγονός σημαντικό καθώς η χρηματοδότηση μελέτης συνήθως ανοίγει το 

δρόμο για τη χρηματοδότηση του αντίστοιχου έργου μετά.  

 

Συμπερασματικά, το χρηματοδοτικό σχήμα των έργων της Ομάδας αυτής έχει τη δυνατότητα να αντλήσει 

πόρους από διάφορες πηγές. Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια, τόσο το ΕΣΠΑ 2021 – 

2027 μέσω του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ και το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, όσο και οι πόροι του Ταμείου 

Ανάκαμψης, σε συνδυασμό με τους πόρους του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» μπορούν να 

αξιοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ότι έχει προχωρήσει ικανοποιητικά η ωρίμανση των έργων αυτών.  
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1.1 Δημιουργία Αρχαιολογικού Πάρκου Μεγάλου Καστελλίου.  4.515.930 

1.2 
Διαμόρφωση οδών Αμφίωνος, Πολυνείκους και Δράκου προ αρχαιολογικών χώρων Ηλεκτρών Πυλών, Ιερού Ηρακλέους και 

συγκροτήματος οδού Δράκου. 
386.776 

1.3 Διαμόρφωση Πλατείας Κεραμόπουλου και προσβάσεων στις οδούς Θρεψιάδη και Πινδάρου 300.000 

1.4 Ανάπλαση περιοχής Νοτίων Πυλών Καδμείας 6.500.000 

1.5 Ανάδειξη του Νερόμυλου Αγίων Θεοδώρων  500.000 

1.6 Βελτίωση κτιρίου Παλαιού Νοσοκομείου για δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Προβολής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Θήβας 2.140.000 

1.7 Αστική Ανάπλαση του Μικρασιατικού Συνοικισμού Θήβας (Μελέτη) 7.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ 1 21.342.706 

2.1 Προστασία, ανάδειξη και ενοποίηση Συγκροτήματος Μυκηναϊκού Ανακτόρου Καδμείας 1.000.000 

2.2 Προστασία και Ανάδειξη Αρχαιολογικού χώρου «Ηλέκτρες Πύλες» 350.000 

2.3 
Αποκατάσταση και ανάδειξη Ηγεμονικού Μυκηναϊκού Τάφου σε επιτόπιο Μουσείο και προστασία μνημείων αρχαιολογικού 

χώρου στο λόφο Καστελλίων 
2.400.000 

2.4 Προστασία και ανάδειξη Βυζαντινού Εργαστηρίου Μεταξιού 400.000 

2.5 Αποκατάσταση και επανάχρηση του Διατηρητέου κτηρίου «Οικίας Ζιώμα» 500.000 

2.6 Αποκατάσταση Κάτω Πόλης Αρχαιολογικού Χώρου Αλυκής 800.000 

2.7 Προστασία και ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Καβίρειου  400.000 

2.8 Μικρής κλίμακας βελτιωτικές παρεμβάσεις για την αναγνωρισιμότητα των μνημείων και δικτύωση τους 400.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ2 6.250.000 

3.1 Ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης μέσα από ήπιες παρεμβάσεις  25.000 

4.1 Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (εφαρμογή στην οδό Επαμεινώνδα) 1.000.000 

4.2 Δημιουργία επιχειρηματικού σχηματισμού (cluster) για την τόνωση της οικονομίας 70.000 

4.3 
Προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευση των εργαζομένων των ΜΜΕ στους κύριους κλάδους οικονομίας και στις νέες 

τεχνολογίες 
50.000 

 ΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ 4 1.145.000 

5.1 Εκπόνηση και εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου και μέσων για την προβολή της ταυτότητας της πόλης 100.000 

5.2 Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του ηλεκτρονικού πολιτισμού  1.000.000 

 ΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ 5 1.100.000 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 30.187.706 
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6.5 Προτεινόμενοι Φορείς Υλοποίησης 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι προτεινόμενοι Φορείς Υλοποίησης των έργων. Όπως είναι 

προφανές τόσο στο στάδιο της ωρίμανσης των έργων, για την έγκριση των μελετών και τις αδειοδοτήσεις, 

όσο και κατά την υλοποίησή τους θα απαιτηθεί να εμπλακούν και άλλοι φορείς. 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1.1 Δημιουργία Αρχαιολογικού Πάρκου Μεγάλου Καστελλίου ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ  4.515.930  

1.2 Διαμόρφωση οδών Αμφίωνος, Πολυνείκους και Δράκου προ αρχαιολογικών χώρων Ηλεκτρών 

Πυλών, Ιερού Ηρακλέους και συγκροτήματος οδού Δράκου. 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ 386.776 

1.3 Διαμόρφωση Πλατείας Κεραμόπουλου και προσβάσεων στις οδούς Θρεψιάδη και Πινδάρου ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ 300.000 

1.4 Ανάπλαση περιοχής Νοτίων Πυλών Καδμείας ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ 6.500.000 

1.5 Ανάδειξη του Νερόμυλου Αγίων Θεοδώρων και ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ 500.000 

1.6. Βελτίωση κτιρίου Παλαιού Νοσοκομείου για δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Προβολής 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς Θήβας 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ 2.140.000 

1.7 Αστική Ανάπλαση του Μικρασιατικού Συνοικισμού Θήβας ΠΣΤΕ 7.000.000 

2.1 Προστασία, ανάδειξη και ενοποίηση Συγκροτήματος Μυκηναϊκού Ανακτόρου Καδμείας ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1.000.000 

2.2 Προστασία και Ανάδειξη Αρχαιολογικού χώρου «Ηλέκτρες Πύλες» ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 350.000 

2.3 
Αποκατάσταση και ανάδειξη Ηγεμονικού Μυκηναϊκού Τάφου σε επιτόπιο Μουσείο και προστασία 

μνημείων αρχαιολογικού χώρου στο λόφο Καστελλίων  

ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
2.400.000 

2.4 Προστασία και ανάδειξη Βυζαντινού Εργαστηρίου Μεταξιού ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 400.000 

2.5 Αποκατάσταση και επανάχρηση του Διατηρητέου κτηρίου «Οικίας Ζιώμα» ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 500.000 

2.6 Αποκατάσταση Αρχαιολογικού Χώρου Αλυκής ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 800.000 

2.7 Προστασία και ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Καβίρειου  ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 400.000 

2.8 
Μικρής κλίμακας βελτιωτικές παρεμβάσεις για την αναγνωρισιμότητα των μνημείων και οριζόντιες 

δράσεις για τη δικτύωση τους 

ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
400.000 

3.1 Ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης μέσα από ήπιες παρεμβάσεις  ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ 25.000 

4.1 Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου μέσω στοχευμένων και επιλεγμένων επεμβάσεων με 

εφαρμογή στην οδό Επαμεινώνδα 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ 1.000.000 

4.2 Δημιουργία επιχειρηματικού σχηματισμού (cluster) για την τόνωση της οικονομίας ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ 70.000 

4.3 Προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευση των εργαζομένων των ΜΜΕ στους κύριους κλάδους 

οικονομίας και στις νέες τεχνολογίες 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ 50.000 

5.1 Εκπόνηση και εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου και μέσων για την προβολή της ταυτότητας της 

πόλης 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ 100.000 

5.2 Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του ηλεκτρονικού 

πολιτισμού  

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ / ΕΦΑΒ 1.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ 30.171.776 
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7. ΕΡΓΑ Β΄ ΦΑΣΗΣ 

 

7.1 Ειδικές Επισημάνσεις και Ενέργειες 

 

Στην κατηγορία των έργων της Β΄ Φάσης εντάσσονται στην πραγματικότητα όλα τα έργα που έχουν 

αναφερθεί στο πρώτο παραδοτέο της μελέτης καθώς και εκείνα που ενδεχομένως προστεθούν κατά την 

εξέλιξη του Σχεδίου Δράσης. Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθούν ειδικότερα τα ακόλουθα:  

 

Ως προς τα έργα αστικής ανάπλασης,  με αρμόδιο Φορέα τον Δήμο της Θήβας, σημειώνεται ότι τα 

έργα της Β΄ φάσης ολοκληρώνουν το Στρατηγικό Σχεδιασμό και το όραμα βιώσιμης ανάπτυξης της 

πόλης. Περιλαμβάνουν παρεμβάσεις που ήδη υιοθετεί η Δημοτική Αρχή και άλλων τις οποίες καλείται 

να προωθήσει, ώστε να δημιουργηθεί ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιοποίησης του μεγάλου πολιτιστικού 

και μνημειακού κεφαλαίου της Θήβας. Αυτά τα οραματικά έργα προτείνονται για μακροπρόθεσμη 

εφαρμογή με κριτήρια ολιστικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής προσέγγισης και παρουσιάζονται 

στον σχετικό πίνακα που ακολουθεί στο τέλος του Κεφαλαίου με μια αρχική προκοστολόγηση.  

Ορισμένα από αυτά είναι μικρής κλίμακας, αφορούν σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους και 

ακολουθούν την πρακτική βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος μέσω της ανάδειξης των 

αρχαιολογικών χώρων και μνημείων (πχ οδού Δίρκης έμπροσθεν του βυζαντινού μνημείου του Αγίου 

Γρηγορίου).  

Άλλα έργα είναι μεγαλύτερης κλίμακας και αφορούν σύνολα και συνθέσεις μνημείων και 

αρχαιοτήτων, που χαρακτηρίζουν πολιτιστικά και αισθητικά το αστικό τοπίο. Αυτά θα ενισχύσουν 

σημαντικά την αστική ταυτότητα της πόλης και αναμένεται να προσδώσουν αξία (πχ το Πρόγραμμα 

Ανάδειξης Αρχιτεκτονικού Πλούτου Παλαιάς Θήβας στο οικιστικό σύνολο της οδού Κάδμου).  

Το σύνολο των έργων συνάπτεται σε μια βασική ιδέα που περιγράφει στο χώρο το όραμα. Πρόκειται 

για την στρατηγική διαχείριση του χώρου σε ζώνες κέντρου (Καδμεία) και περιφέρειας (γειτονιές και 

ενδοχώρα του Δήμου) τις οποίες ζώνες συνδέει ο «Πράσινος Πολιτιστικός Δακτύλιος». Ο Πράσινος 

Πολιτιστικός Δακτύλιος είναι η ολοκλήρωση της σειράς πάρκων που έχει ήδη ξεκινήσει με το πάρκο 

του Χρυσορόα και προτείνεται να συμπληρωθεί περιμετρικά της Καδμείας με την ανάπτυξη της 

δυτικής πλευράς, εκεί που σήμερα διέρχεται η επαρχιακή οδός Διρκαίου, και την σύνδεση των δυο 

πλευρών με την ανάπτυξη των δυο άκρων της Καδμείας του Βορείου και Νοτίου.  

Αυτό το χωρικά σαφές σύστημα προτείνεται να συμπληρωθεί με την δημιουργία περιφερειακών 

πόλων ενδιαφέροντος και την ένταξη τους σε δίκτυο πολιτιστικών και φυσιολατρικών διαδρομών 

που θα συνδέουν το κέντρο της πόλης με την περιφέρειά της. Το δάσος Μοσχοποδίου και ο 

αρχαιολογικός χώρος Καβίρειου μπορούν να λειτουργήσουν ως δίπολα καθώς βρίσκονται σε μεγάλη 

εγγύτητα με την Θήβα. Ειδικότερα σημειώνονται τα ακόλουθα: 

Σε πρώτη φάση θα πρέπει να μελετηθεί από το Δήμο Θήβας η σύνδεση της πόλης με το δάσος 

Μοσχοποδίου το οποίο αποτελεί πόλο αναψυχής και πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσα από τη βελτίωση 

του υπάρχοντος οδικού δικτύου έτσι ώστε να εξυπηρετούνται παράλληλα εναλλακτικοί τρόποι 

μετακίνησης (πεζή, ποδήλατα). Παράλληλα, η βελτίωση της προσβασιμότητας στον αρχαιολογικό χώρο 

του Καβίρειου και η χάραξη / δημιουργία μίας εναλλακτικής πεζοπορικής /διαδρομής κρίνεται σκόπιμη 

καθώς θα αναδείκνυε στοιχεία του ευρύτερου περιβάλλοντος που σήμερα είναι αόρατα για τον 

επισκέπτη, θα έδινε μία άλλη διάσταση στην εμπειρία επίσκεψης τόσο στην ίδια την πόλη όσο και στον 

περιαστικό της χώρο και θα ενίσχυε ποσοτικά και ποιοτικά το μέχρι σήμερα πολιτιστικό κεφάλαιο και 

το τουριστικό δυναμικό της Θήβας. Αυτές οι παρεμβάσεις θα επιδρούσαν θετικά στην βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής των κατοίκων της πόλης και θα ενίσχυαν την τοπική οικονομία και την 

επιχειρηματικότητα.  
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Το μοντέλο των περιφερειακών πόλων και της βελτίωσης της φυσικής διασύνδεσης μεταξύ τους 

προτείνεται να εφαρμοστεί και για περισσότερο απομακρυσμένες θέσεις αρχαιολογικού, ιστορικού και 

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος σε σχέση με την πόλη της Θήβας όπως ενδεικτικά είναι οι Πλαταιές, η 

Αλυκή, η Μονή Σαγματά, κ.α. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να παραμεριστεί το Βυζαντινό παρελθόν και 

τα μεσαιωνικά μνημεία τόσο μέσα στην πόλη όσο και στην ευρύτερη περιοχή. 

 

H δημιουργία θεματικών διαδρομών ή και κοντινών τοπικών πολιτιστικών δικτύων που ευνοούν την 

εναλλακτική μετακίνηση (π.χ Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας – Καστέλια – Καβίρειο) θα ήταν μία 

επιπλέον σημαντική παρέμβαση πολιτιστικής ανάδειξης Οι διαδρομές αυτές θα πρέπει να μελετηθούν 

σε τεχνικό επίπεδο προκειμένου να είναι λειτουργικές (π.χ: να διαγράφουν ιδανικά μία κυκλική πορεία 

για τον δυνητικό επισκέπτη τους ή και να έχουν διαβαθμισμένο βαθμό δυσκολίας και χρονικής 

διάρκειας) . Στο πλαίσιο αυτό, οι πινακίδες κατευθύνσεις και πληροφόρησης είναι απαραίτητες και 

απαιτούν ειδικό σχεδιασμό προκειμένου αφενός να χωροθετούνται στα σωστά σημεία, αφετέρου να 

έχουν ευσύνοπτες πληροφορίες, οι οποίες θα διατίθενται και με ψηφιακά μέσα. 

 

Επιπλέον, η εξασφάλιση της φυσικής διασύνδεσης και δικτύωση των περιφερειακών πολιτιστικών 

θέσεων ενδιαφέροντος μέσα από εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης που σέβονται το περιβάλλον και 

είναι πιο συμβατοί με την ευζωία θα ενίσχυε την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου. Στο πλαίσιο 

αυτό, οι διαδρομές αυτές, εκτός από την πολιτιστική τους διάσταση, θα μπορούσαν να συνδυαστούν με 

δραστηριότητες βιωματικού τουρισμού και να διασυνδεθούν με την επιχειρηματικότητα προσελκύοντας 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη ή ενδιαφέρονται να αναπτυχθούν σε τομείς που σχετίζονται 

με την φύση και την άθληση ή την αγροδιατροφή (ορειβασία, αιωροπτερισμό, οικοτουρισμό, κ.λπ) 

 

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η περιοχή της Θήβας διαθέτει σημαντικό απόθεμα ιστορικών τόπων, 

δηλαδή περιοχών που είναι συνδεδεμένα με σημαντικά ιστορικά γεγονότα και πόλεις της 

αρχαιότητας. Τα έργα για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων στις Πλαταιές, τα Λεύκτρα κ.λπ θα 

πρέπει να δρομολογηθούν από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων αλλά συγχρόνως θα πρέπει να 

αξιοποιηθεί η ιστορική διάσταση και αναγνωρισιμότητα τους μέσα από τον σχεδιασμό 

συμπληρωματικών παρεμβάσεων που θα ενισχύσουν την ολοκληρωμένη προβολή τους. 

 

Ενδεικτικά, θα μπορούσε να μελετηθεί η αξιοποίηση δημόσιας υποδομής ή η δημιουργία νέας για την 

λειτουργία ενός κέντρου ενημέρωσης / ιστορικής μνήμης όπου με βάση την ιστορική έρευνα και με 

καινοτόμους τεχνολογικές μεθόδους προβολής θα παρουσιάζονται στους επισκέπτες της περιοχής τόσο 

το ιστορικό πλαίσιο, η σημασία των ιστορικών αυτών γεγονότων όσο και θέματα σχετικά με τη 

γεωγραφία του χώρου στην αρχαιότητα, κ.λπ. Το εγχείρημα αυτό απαιτεί να μελετηθεί ο κατάλληλος 

χώρος για την εγκατάσταση αυτής της κτηριακής υποδομής Επιπλέον θα πρέπει να συγκροτηθεί η 

επιστημονική ομάδα για την ιστορική τεκμηρίωση και την ανάπτυξη του περιεχομένου καθώς και να 

συνταχθούν οι προδιαγραφές για την ανάπτυξη της τεχνολογικής υποδομής και των εφαρμογών. 

 

Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι χρηματοδοτήσεις για δράσεις έρευνας και 

τεχνολογίας με τη μορφή κρατικών ενισχύσεων, όπως εκείνες που εντάσσονται στην κατηγορία 

«Ανοικτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» στο τρέχον ΕΣΠΑ 2014 – 2020 μέσα από το Ε.ΠΑνΕΚ (ΕΥΔΕ 

ΕΤΑΚ: Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομώ). Οι συγχρηματοδοτούμενες αυτές δράσεις υλοποιούνται 

από συμπράξεις φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα με στόχο την δημιουργία καινοτόμων 

πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ανάλογες δράσεις προβλέπονται και στο επόμενο ΕΣΠΑ 

2021– 2027 καθώς είναι συμβατές με τον Ειδικό Στόχο 1  

 

Όπως κατέδειξε η πρόσφατη εμπειρία από την υγειονομική κρίση, η τεχνολογία κατάφερε να άρει την 

πολιτιστική απομόνωση εξασφαλίζοντας πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά και τις υπηρεσίες μέσα από 

ψηφιακές εκθέσεις και περιηγήσεις, διαδικτυακές ομιλίες, εκδηλώσεις και θεάματα. Με αυτόν τον 

τρόπο άνοιξε στην πράξη ένα νέο κεφάλαιο για τον «διαμοιρασμό» πολιτιστικών υπηρεσιών και 

προϊόντων στο ελληνικό γίγνεσθαι. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση παρένθεση αλλά 
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αντίθετα είναι το μέλλον. Οι επενδύσεις στον ψηφιακό πολιτισμό είναι σίγουρο ότι αποτελούν μία 

σημαντική συνιστώσα των μελλοντικών χρηματοδοτήσεων. Και ο λόγος για αυτό είναι ότι η 

πληροφόρηση, προβολή και επικοινωνία του πολιτιστικού αποθέματος μέσω της τεχνολογίας είναι ο 

μόνος τρόπος να φτάσει σε περισσότερους, γρηγορότερα εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάχυση και 

επιδραστικότητα. 

Ως προς τα υπόλοιπα έργα της Β΄ φάσης σημειώνονται τα ακόλουθα: 

 

Το έργο «Διαμόρφωση της περιοχής εισόδου του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας και 

μετεγκατάσταση αποθηκών Μουσείου» είναι μείζονος σημασίας καθώς αφορά την ολοκλήρωση της 

διαμόρφωσης της Πλατείας Κεραμοπούλου και σχετίζεται άμεσα με τα έργα που υλοποιεί σήμερα ο 

Δήμος Θηβαίων, τόσο στην πλατεία στο τμήμα αρμοδιότητάς του, όσο και στο κτίριο του παλαιού 

Νοσοκομείου. Αυτή η περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να 

ολοκληρωθεί η εικόνα της Από την πλευρά της ΕΦΑ Βοιωτίας και των αρμόδιων υπηρεσιών του 

ΥΠ.ΠΟΑ θα πρέπει κατά προτεραιότητα να επανεκκινήσει η διαδικασία της απαλλοτρίωσης που 

υπολείπεται προκειμένου στη συνέχεια να γίνουν οι κατεδαφίσεις και η διαμόρφωση του χώρου. 

Παράλληλα θα πρέπει να συνεχίσει η προσπάθεια για την μεταστέγαση των αποθηκών, έργο που από 

μόνο του είναι αρκετά απαιτητικό αλλά με ιδιαίτερες προκλήσεις καθώς στη σημερινή εποχή οι 

αποθήκες αρχαιοτήτων με κατάλληλη διαμόρφωση μπορούν να αποτελέσουν πόλους ενδιαφέροντος 

ειδικού κοινού (ξένοι ερευνητές, πανεπιστημιακοί, φοιτητές) και παράλληλα να γίνουν τμήματά τους 

επισκέψιμα στο ευρύ κοινό. Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο πολιτιστικό κεφάλαιο που είναι 

συσσωρευμένο στις υφιστάμενες αποθήκες θα ήταν επιθυμητό να μελετηθεί αυτή η διάσταση. 

 

Η συνολική διαχείριση των ανασκαμμένων χώρων του ιστορικού κέντρου απαιτεί μία συνολική 

μελέτη που είναι σκόπιμο να εκπονηθεί με ένα αναλυτικό σχέδιο διαχείρισης για τις διάφορες 

κατηγορίες των χώρων και μνημείων της Καδμείας (σε υπόγεια δημοσίων κτηρίων, σε ιδιωτικά κτήρια 

με εμπορική χρήση ή κατοικία, εκτεταμένα σύνολα με κατάσταση «ανασκαφικής εικόνας», κ.λπ). Η 

προσπάθεια αυτή έχει ξεκινήσει από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων με την εκπόνηση σχετικών 

μελετών σκοπιμότητας. 

 

Η ανάδειξη των υπόλοιπων λόφων της Καδμείας που συνθέτουν το φυσικό περιβάλλον της πόλης και 

παράλληλα φιλοξενούν μνημεία του μύθου και της ιστορίας της θα πρέπει να προγραμματιστεί 

σταδιακά. Το προτεινόμενο έργο της ά φάσης με τη δημιουργία Αρχαιολογικού Πάρκου στο λόφο 

Καστελίων μπορεί τόσο κατά τη φάση της εκτέλεσης του όσο και στη συνέχεια κατά τη λειτουργία του 

να δώσει το έναυσμα για μελλοντικές παρόμοιες παρεμβάσεις (Ισμήνιο, Αμφείο) 

 

Η δημιουργία ταυτότητας πόλης για τη Θήβα αποτελεί μακροπρόθεσμη διαδικασία που οικοδομείται 

σταδιακά. Η διασύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με θεσμούς και εκδηλώσεις Σύγχρονου 

πολιτισμού και η δημιουργία θεσμού για το Αρχαίο δράμα αποτελούν ζητούμενο που έχει ήδη 

διατυπωθεί από την κοινωνία της Θήβας και τους εμπλεκόμενους πολιτιστικούς της φορείς. Η Θήβα 

είναι συνδεδεμένη όσο καμία άλλη πόλη με την αρχαία τραγωδία («θηβαϊκός κύκλος») και αυτό είναι 

ευρύτατα γνωστό στο παγκόσμιο κοινό. Θα πρέπει συνεπώς η πολύτιμη αυτή παρακαταθήκη να 

αξιοποιηθεί επαρκώς για την ανάπτυξη της περιοχής. 

 

Στην κατεύθυνση αυτή μπορούν να αξιοποιηθούν η ανοικτή θεατρική υποδομή στο δάσος 

Μοσχοποδίου καθώς και οι άλλοι περιαστικοί δημόσιοι χώροι (λόφοι, πάρκα). Στο πλαίσιο αυτό, 

κρίνεται σκόπιμο να αναληφθεί πρωτοβουλία επαφών με το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο 

Βορείου Ελλάδος, το Φεστιβάλ Αθηνών αλλά και με φορείς, όπως το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας και Τεκμηρίωσης Παραστάσεων Αρχαίου Ελληνικού Δράματος και με 

άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στη μελέτη και σε παραστάσεις Αρχαίου Δράματος. Στόχος 

αυτών των επαφών θα είναι να αναζητηθούν συνέργειες και να οργανωθούν σημαντικές παραστάσεις 

Αρχαίου Δράματος στην περιοχή, στην προοπτική να δημιουργηθούν ετήσιοι θεσμοί και να καθιερωθεί 

η περιοχή ως τόπος δραστηριοτήτων που σχετίζονται με αυτή την θεματική.  
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7.2 Πίνακας Έργων Αστικής Ανάπλασης  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Β΄ΦΑΣΗΣ 

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Πρόγραμμα Ανάπλασεων  Βόρειου Άκρου 

Καδμείας.  

Οδός Θρεψιάδη περιμετρικά 

Αρχαιολογικού  Μουσείου., Λόφου 

Αμφείου, πλατείας Αγίου Γεωργίου και 

Πνευματικού Κέντρου. 

Πρόγραμμα επέκτασης πάρκου 

Χρυσορρόα έως το Αρχαιολογικό Μουσείο 

και ενοποίηση με οδό Διρκαίου.  

11.000 μ2 

 

Τμήμα του Πράσινου Πολιτιστικού 

Δακτυλίου Καδμείας. Έργο αντίστοιχο 

της περιοχής Νοτίων Πυλών 

Καδμείας. Μεγάλης κλίμακας 

παρέμβαση για την ανάδειξη 

σημαντικού μέρους του πολιτιστικού 

αποθέματος και βελτίωσης  των 

κοινόχρηστων χώρων.  

3.300.000 

2 Πρόγραμμα Ανάπλασης Ανατολικής 

Εισόδου Καδμείας. 

Διασταύρωση Βουρδουμπά & Ιοκάστης, 

Αυλίδος & Τσεβά προ Προιτίδων Πυλών 

έμπροσθεν Βυζαντινού  τείχους , και νότιο 

όριο λόφου Καστελλίου . 

5.000 μ2 Τμήμα του Πράσινου Πολιτιστικού 

Δακτυλίου Καδμείας. Σημαντική 

παρέμβαση στην περιοχή της κύριας 

εισόδου της Καδμείας. 

Συντονίζεται με το έργο του 

Αρχαιολογικού Πάρκου Καστελλίων 

1.500.000 

3 Ανάπλαση κεντρικής οδού Πινδάρου και 

οδών που περιβάλλουν το  Μυκηναϊκό 

Ανάκτορο Καδμείας ΟΤ.342α , ΟΤ.336 

τμήματα Πινδάρου, Βουρδουμπά, 

Οιδίποδος και Αντιγόνης. 

6.000 μ2 Βασικό έργο για την ανάδειξη των 

κύριων αρχαιολογικών θέσεων της 

πόλης. Ανάπλαση των κοινόχρηστων 

χώρων, αναβάθμιση προσβασιμότητας, 

πρασίνου, σήμανσης κλπ 

Έργο προτεραιότητας.  

1.800.000 

4 Ανάπλαση περιοχής Οπλοθήκης. 

Τμήματα οδών Πελοπίδου, Αντιγόνης και 

Ζεγγίτη που περιβάλλουν αρχαιολογικό 

χώρο Οπλοθήκης. Τμήμα οδού Πελοπίδα 

έμπροσθεν Ελληνιστικής Στοάς. 

2.200 μ2 Αναβάθμιση περιβάλλοντος αστικού 

τοπίου χαρακτηριστικών 

αρχαιολογικών θέσεων της πόλης  

650.000 

5 Τμήμα οδού Δημοκρίτου παρά το 

Μυκηναϊκό εργαστήριο μαλλιού. 

570 μ2 Χαρακτηριστική παρέμβαση σε οδό 

υποβαθμισμένου αρχαιολογικού 

χώρου στο κέντρο της πόλης  
170.000 

6 Τμήμα οδού Οιδίποδος παρά το 

Κλασικό/ελληνιστικό συγκρότημα 

οικοπέδου Δημοτικού Σχολείου. 

500 μ2 Η ανάπλαση συνδυάζεται με το 

παρακείμενο πάρκο Χρυσορόα και τον 

μελλοντικό Πράσινο Πολιτιστικό 

Δακτύλιο  

150.000 

7 Τμήμα οδού Δίρκης έμπροσθεν ερειπίων 650 μ2  Μικρή ανάπλαση σε γειτονικά 
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Αγίου Γρηγορίου. 200.000 κατοικίας με εστία το σημαντικό 

βυζαντινό μνημείο 

8 Διαμόρφωση οδών Δράκου, Κυρέλλου , 

περιβάλλοντος χώρος Μητροπολιτικού 

ναού Θηβών και αρχαιολογικού χώρου 

οδού Δράκου. 

2.000 μ2 Ανάπλαση γύρω από  χαρακτηριστικό 

σύμπλεγμα μνημείων και 

αρχαιολογικών χώρων διαφορετικών 

εποχών με σημαντική βελτίωση για 

την σύγχρονη πόλη. 

600.000 

9 Τμήματα οδού Διρκαίου και παρόδων περί 

την Πηγή Δίρκης. 

1350 μ2 Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου 

σημαντικού αρχαιολογικού τόπου. 

Εργο προτεραιότητας για την 

παραμελημένη δυτική πλευρά της 

Καδμείας 

400.000 

10 Τμήμα παρόδου Διρκαίου και Ηλέκτρας 

περιοχής υπολειμμάτων Βυζαντινού 

τείχους  

700 μ2 Ανάπλαση οδού για την ανάδειξη 

αρχαιοτήτων χαρακτηριστική στο 

δυτικό πρανές της Καδμείας 

200.000 

11 Τμήματα οδών Βενιζέλου και Κυδωνιών 

παρά τα ερείπια Αρχαίου Θεάτρου, Ο.Τ. 

394α. 

750 μ2 Ανάπλαση περιοχής αρχαιοτήτων σε 

γειτονιά της πόλης κατά μήκος της 

σημαντικής διαδρομής Σ.Σταθμού - 

Καδμείας 

220.000 

12 Πρόγραμμα ανάπλασης και αστικής 

αναγέννησης Προσφυγικού Συνοικισμού. 

α. Πιλοτική ανάπλαση οδού Σμύρνης 

1.600 μ2 Σύνθετο έργο μεγάλης σπουδαιότητας 

για τη Θήβα. Περιλαμβάνει 

κοινόχρηστους χώρους και πρόγραμμα 

οικιστικής αναβάθμισης. 

Η ανάπλαση οδού Σμήρνης μπορεί να 

είναι πιλοτική παρέμβαση σε 

κοινόχρηστο χώρο.  

400.000 

β. Ανάπλαση συνόλου κοινοχρήστων 

χώρων 

12.000 μ2 

3.600.000 

γ. Πρόγραμμα οικιστικής αναβάθμισης (Α’ 

Φάση επιλογής) 

23.000 μ2 

3.000.000 

13 Πρόγραμμα ανάδειξης αρχιτεκτονικού 

πλούτου  παλαιάς Θήβας. Ανάπλαση  οδών 

Κάδμου, Μ. Μπινιάρη έμπροσθεν Οικίας 

Ζιώμα. Διαμόρφωση οδών Τανάγρας, 

Πλαταιών, Μ. Μπινιάρη και 

περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν. Μεγάλης 

Παναγιάς. 

3.250 μ2 Ανάπλαση σε χαρακτηριστική γειτονιά 

του ιστορκού κέντρου με 

συγκέντρωση παλαιών οικιών 

χαρακτηριστικών της αρχιτεκτονικής 

κληρονομιάς  

1.000.000 

14 Αστικό σύνολο κατοικιών οδού Κάδμου: 

Εξέταση κινήτρων διατήρησης και 

αποκατάστασης παραδοσιακών και 

νεοκλασικών οικιών.  

(μέτρα Α’ προτεραιότητας)  

1.000.000 Πρόγραμμα κινήτρων ή και 

χρηματοδοτήσεων για την διάσωση 

και αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής 

κληρονομιάς  

15 Πρόγραμμα ανάπλασης και δημιουργίας 25.000 μ2 Μεγάλο πρόγραμμα αναπλάσεων 
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αστικού  αρχαιολογικού πάρκου κατά 

μήκος οδού Διρκαίου και δυτικού μετώπου 

Καδμείας (Προϋπόθεση: κυκλοφοριακή 

αποσυμφόρηση με εκτροπή υπερτοπικής 

κυκλοφορίας μέσω του έργου της 

περιφερειακής οδού)  

 ολοκλήρωσης του Πράσινου 

Πολιτιστικού Δακτυλίου της Θήβας με 

την ανάπτυξη του πάρκου της δυτικής 

πλευράς της Καδμείας .  

4.000.000 

16 Οδός 96 παρά τους Μυκηναϊκούς τάφους 

Μικρού Καστελλίου (Σχολείο). 

780 μ2 Συμπλήρωση του έργου του 

Αρχαιολογικού Πάρκου Καστελλίου 

με ανάδειξη του παραμελημένου 

Μικρού Καστελλίου 

230.000 

17 Τμήματα οδών Οπλαρχηγού Βόγκλη, 

Αναπαύσεως, Γληνού και Βάρναλη πέριξ 

Αρχαιολογικού χώρου Ισμηνίου,  

αρχαιολογικού χώρου Αγίου Λουκά καθώς 

και πλατεία ΚΤΕΛ.. 

8.900 μ2 Σημαντικό έργο ανάπλασης για την 

βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων 

πέριξ των σπουδαίων αρχαιολογικών 

χώρων του Ισμηνίου και Αγίου Λουκά 

2.500.000 

18 Τμήματα οδών Ηρακλέους και 

Μητροπολίτου Σακελαροπούλου  πέριξ 

Μυκηναϊκού νεκροταφείου Κολωνακίου. 

730 μ2 Έργο ανάδειξης σε περιοχή γειτονιάς 

κατοικίας 
150.000 

19 Ανάπλαση περιοχής Αγίας Τριάδας και 

άλσους.  

550 μ2 Ανάπλαση στο όριο της πόλης σε  

θέση πολιτισμού και αναψυχής 
120.000 

20 Τμήμα οδού Κασσάνδρου προς Βυζαντινό 

Εργαστήριο Μεταξιού. 

400 μ2 Ανάπλαση με βελτίωση προσβάσεων 

προ αρχαιολογικού χώρου  120.000 

21 Παλιά Αγορά οδού Επαμεινώνδα 

(Εξέταση κατεδάφισης ή τμηματικής 

αξιοποίησης, ανάπλασης και λειτουργίας 

με νέα χρήση). 

500 μ2 Παρέμβαση αποκατάστασης σε 

περίπτωση διατήρησης της σημαντικής 

εγκατάστασης στο κέντρο της πόλης  

1.000.000 

22 Δημιουργία πρότυπης φυσιολατρικής και 

αρχαιολογικής διαδρομής Θηβών – 

Μοσχοποδίου. Πεζοπορική διαδρομή και 

ποδηλατόδρομος. Προϋπόθεση: 

διαμόρφωση εναλλακτικής οδού 

διοχέτευσης ρεύματος κυκλοφορίας από 

Μοσχοπόδι προς Θήβα και 

απαλλοτριώσεις. 

23.000 μ2 Σημαντικό έργο ανάπτυξης του 

διπόλου Καδμείας – Μοσχοποδίου, 

μεγάλης πολιτιστικής και 

περιβαλλοντικής σημασίας για την 

πόλη  

4.000.000 

23 Δημιουργία πρότυπης φυσιολατρικής και 

αρχαιολογικής διαδρομής Θηβών – 

Αμπελοχωρίου – Αρχαιολογικού Χώρου 

Καβιρείου. Πεζοπορική διαδρομή και 

ποδηλατόδρομος. Περιλαμβάνει: Οδό 

50.000 μ2 Περιφερειακή ανάπτυξη πολιτιστικής 

και περιβαλλοντικής σημασίας 

διπόλου Καδμείας -Καβιρείου με 

δημιουργία 

περιπατητικής/ποδηλατικής διαδρομής 

7.000.000 
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πρόσβασης Αρχαιολογικού χώρου 

Καβειρίου μεταξύ Επαρχιακής οδού 

Θηβών-Παραλίας Σαράντη και 

Επαρχιακής οδού Θηβών-Λειβαδιάς. 

Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης και 

προσβάσεων στον αρχαιολογικό χώρο . 

Προϋπόθεση: απαλλοτριώσεις παρόδιας 

ζώνης διαπλάτυνσης οδού.  

και προσβάσεων στον σπουδαίο 

αρχαιολογικό χώρο του Ιερού 

Καβίρων.  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΕΩΣ 

13.320.000 Έργα 1-12α , 13, 16 ,17  

ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   5.000.000 Έργα  12γ , 14, 21 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  

18.990.000 Έργα 12β, 15, 18, 19, 20, 22, 23 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Προστασία και ανάδειξη Συγκροτήματος Μυκηναϊκού Ανακτόρου Καδμείας: 

Δημιουργία χώρου υψηλής επισκεψιμότητας (ενοποίηση χώρων Ο.Τ 342α 

ΟΤ.336) 

Α/Α 2.1 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣ 2 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σύντομη Τεχνική 

Περιγραφή 

Α. Εργασίες προστασίας Αρχαιολογικού Χώρου Καδμείου που περιλαμβάνουν 

καθαρισμούς, στερεώσεις και μικρής έκτασης συμπληρώσεις των αρχιτεκτονικών 

καταλοίπων από τις διαφορετικές περιόδους της ζωής του ανακτόρου που 

βρίσκονται στον χώρο.  

Β. Αποτυπώσεις τοπογραφικές και αρχιτεκτονικές των αρχαιοτήτων  

Γ. Στατική μελέτη και έργο δομικών ενισχύσεων των πρανών του αρχαιολογικού 

χώρου Καδμείου. 

Δ. Μελέτη και έργο ενοποίησης των δυο αρχαιολογικών χώρων των Ο.Τ 342α & 

ΟΤ.336 εκατέρωθεν της οδού Αντιγόνης με κατάλληλη διαχείριση της οδού 

(γεφυροποίηση ή κατάργηση). Η μελέτη θα περιλαμβάνει αρχιτεκτονικά, 

κυκλοφοριακά, στατικά και Η/Μ.  

Ε. Μελέτη και έργο διαμόρφωσης του αρχαιολογικού Χώρου Καδμείου  

Η παρέμβαση θα αφορά στην ενοποίηση και διαμόρφωση των δυο χώρων που 

συνιστούν το συγκρότημα βόρεια και νότια της οδού Αντιγόνης, ώστε να γίνουν 

επισκέψιμοι για το ευρύ κοινό και να αναδειχθούν σύμφωνα με την σημασία τους 

για την ιστορία της Θήβας.  

Η μελέτη πρέπει να προβλέψει διαδρόμους κίνησης και στάσης με τις απαραίτητες 

τοπικές καταχώσεις, στοιχεία αστικού εξοπλισμού, σήμανση με πληροφοριακές 

πινακίδες, φυτεύσεις, διαμόρφωση της περίφραξης και των προσβάσεων, φωτισμό 

ανάδειξης, δίκτυα των απαραίτητων Η/Μ εγκαταστάσεων. Ειδική μέριμνα πρέπει να 

ληφθεί για την κάλυψη με κατάλληλες φυτεύσεις των τυφλών όψεων των 

γειτονικών κτιρίων. 

ΣΤ. Παραγωγή περιεχομένου για την ενημέρωση των επισκεπτών με ψηφιακά 

μέσα. 

Προτεινόμενος Φορέας 

υλοποίησης - Δικαιούχος 
ΕΦΑΒ 

Μεθοδολογία 

Υλοποίησης 

Ανάθεση μελετών και έργων σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστασία 

σύμφωνα με το ΠΔ 24/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (ΦΕΚ 

39/Α′/04.03.2019) και το Ν. 1958/91, άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών 

έργων»(ΦΕΚ122/Α′/05.08.1991) που εφαρμόζεται στα αρχαιολογικά έργα 

ειδικότερα. 

Παραδοτέα Αρχαιολογικός χώρος αποκατεστημένος σε ενιαίο αντιληπτικό σύνολο.  

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 

Εκτιμώμενο κόστος προκαταρκτικών μελετών:130.000€ 

Εκτιμώμενο κόστος έργου: 1.000.000€ 

Τεκμηρίωση 

Προϋπολογισμού 
Ο προϋπολογισμός τεκμηριώνεται με βάση ανάλογα έργα 
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Χρονοδιάγραμμα 

οργάνωση έργου 3 Μ 

μελέτες & εγκρίσεις 6 Μ 

Υλοποίηση 40 Μ 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αναγκαιότητα - 

Σκοπιμότητα 

Το συγκρότημα του Καδμείου είναι από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς 

χώρους της Εποχής του Χαλκού και ειδικά της Ανακτορικής περιόδου στην 

Θήβα. Η ανάδειξή του και η βελτίωση της αναγνωσιμότητας του κρίνεται 

απαραίτητη για την μελέτης της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στην Ελλάδα και την 

παρουσίασή της στο ελληνικό και διεθνές κοινό. 

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Ενίσχυση της αρχαιολογικής ταυτότητας της Θήβας και αναβάθμιση του αστικού 

περιβάλλοντος στο κέντρο της πόλης. Το έργο συμβάλει άμεσα στην προσέλκυση 

επισκεπτών και στην τόνωση του ενδιαφέροντος του κοινού, τόσο από την Ελλάδα 

όσο και από το εξωτερικό.  

Ωφελούμενοι 
Πολιτιστικοί και Εκπαιδευτικοί φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης, 

Επιχειρήσεις στους τομείς Πολιτισμού και Τουρισμού, 

Συνέργεια με άλλες 

δράσεις 

Έργα ΕΦΑΒ για την προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της 

Καδμείας, έργα αστικής ανάπλασης και αναβάθμισης των κοινόχρηστων / 

υπαίθριων χώρων της πόλης, δράσεις προβολής της πολιτιστικής ταυτότητας της 

Θήβας.  
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Προστασία και Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου «Ηλέκτρες Πύλες». 

Α/Α 2.2 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣ 2 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σύντομη Τεχνική 

Περιγραφή 

Ο χώρος είναι διασπασμένος σε δύο οικόπεδα από τα οποία διέρχεται η οδός 

Πολυνείκους με αποτέλεσμα να είναι δυσνόητη η αρχική του σημασία ως πύλη της 

αρχαίας πόλης. Περιλαμβάνονται:  

Α. Εργασίες πεδίου – ερευνητικές εργασίες στο ευρύτερο περιβάλλον των των 

Πυλών για την αρχαιολογική τεκμηρίωση του χώρου 

Β. Εργασίες προστασίας και ανάδειξης που περιλαμβάνουν καθαρισμούς, 

στερεώσεις και μικρής έκτασης συμπληρώσεις του αρχαίου συγκροτήματος πύλης 

και πύργων εφόσον κριθούν απαραίτητες.  

Β. Καθαίρεση του μικρού κτιρίου αποθηκών ΕΦΑΒ που βρίσκεται εντός του 

ανατολικού χώρου. 

Γ. Μελέτη και έργο διαμόρφωσης των δυο αρχαιολογικών χώρων εκατέρωθεν 

της οδού Πολυνείκους.  

Η παρέμβαση θα αφορά στην διαμόρφωση των δυο χώρων που συνιστούν το 

συγκρότημα ώστε να γίνουν επισκέψιμοι για το ευρύ κοινό.  

Η μελέτη πρέπει να προβλέψει διαδρόμους κίνησης και στάσης με τις απαραίτητες 

τοπικές καταχώσεις, στοιχεία αστικού εξοπλισμού, σήμανση με πληροφοριακές 

πινακίδες, φυτεύσεις, διαμόρφωση της περίφραξης και των προσβάσεων, φωτισμό 

ανάδειξης, δίκτυα των απαραίτητων Η/Μ εγκαταστάσεων. Ειδική μέριμνα πρέπει να 

ληφθεί για την κάλυψη με κατάλληλες φυτεύσεις των τυφλών όψεων των 

γειτονικών κτιρίων. 

Δ. Παραγωγή περιεχομένου για την ενημέρωση των επισκεπτών με συμβατικά 

(πινακίδες ενημέρωσης ) και ψηφιακά μέσα (εφαρμογές) 

Προτεινόμενος Φορέας 

υλοποίησης - Δικαιούχος 
 

ΕΦΑΒ 

Μεθοδολογία 

Υλοποίησης 
Ανάθεση μελετών και έργων σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστασία 

σύμφωνα με το ΠΔ 24/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (ΦΕΚ 

39/Α′/04.03.2019) και το Ν. 1958/91, άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών 

έργων»(ΦΕΚ122/Α′/05.08.1991) που εφαρμόζεται στα αρχαιολογικά έργα 

ειδικότερα 

Παραδοτέα Αρχαιολογικός χώρος αποκατεστημένος σε ενιαίο αντιληπτικό σύνολο.  

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 

Εκτιμώμενο κόστος προκαταρκτικών μελετών:60.000€ 

Εκτιμώμενο κόστος έργου: 350.000€ 

Τεκμηρίωση 

Προϋπολογισμού 

Ο προϋπολογισμός τεκμηριώνεται με βάση ανάλογα έργα  

Χρονοδιάγραμμα οργάνωση έργου 1Μ 

μελέτες & εγκρίσεις 4Μ 

Υλοποίηση 36Μ 
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Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αναγκαιότητα - 

Σκοπιμότητα 
Το συγκρότημα των Ηλεκτρών Πυλών είναι το καλλίτερα τεκμηριωμένο και 

διατηρημένο από τις φημισμένες επτά πύλες της Θήβας. Η ανάδειξή του σε 

επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο κρίνεται απαραίτητη σε ένα πρόγραμμα 

αναβάθμισης της ταυτότητας της πόλης.  
Αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Βελτίωση της κατάστασης και της εικόνας των αρχαιολογικών χώρων της πόλης 

Ωφελούμενοι Πολιτιστικοί και Εκπαιδευτικοί φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης, 

Επιχειρήσεις στους τομείς Πολιτισμού και Τουρισμού, 

Συνέργεια με άλλες 

δράσεις 

Έργο «Διαμόρφωση οδών Αμφίωνος, Πολυνείκους και Δράκου προ αρχαιολογικών 

χώρων Ηλεκτρών Πυλών» 

Έργα ΕΦΑΒ για την προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της 

Καδμείας, δράσεις προβολής της πολιτιστικής ταυτότητας της Θήβας. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Αποκατάσταση και ανάδειξη Ηγεμονικού Μυκηναϊκού Τάφου στο λόφο 

Καστελλίων σε επιτόπιο μουσείο και προστασία μνημείων αρχαιολογικού 

χώρου στο λόφο Καστελλίων 

Α/Α 2.3 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣ 2 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σύντομη Τεχνική 

Περιγραφή 

Στο λόφο Καστέλλια κοντά σε μία από τις κεντρικές εισόδους της πόλης εκτείνεται 

το μυκηναϊκό νεκροταφείο της προϊστορικής Θήβας, σημαντικό μνημείο του οποίου 

είναι ο Ηγεμονικός θαλαμωτός τάφος με τον μοναδικό τοιχογραφημένο διάκοσμο.  

Το έργο αφορά σε πρώτη φάση στην δομική και μορφολογική αποκατάσταση των 

δρόμων και του θαλάμου του Ηγεμονικού Τάφου με κατάλληλες συμπληρώσεις του 

βράχου. Δρόμοι και θάλαμος θα διαμορφωθούν προκειμένου να δεχτεί ο χώρος 

αντίγραφα των αρχαίων τοιχογραφιών που βρίσκονται στις αποθήκες του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών ώστε να λειτουργήσει παράλληλα και ως επιτόπιο 

μουσείο προσβάσιμο και ελκυστικό για το ευρύ κοινό. Στο πλαίσιο του έργου 

προβλέπονται στερεώσεις και συντήρηση των τοιχογραφιών καθώς και η 

δημιουργία αντιγράφων. Επίσης, εργασίες προστασίας και ανάδειξης ενός 

μικρότερου τάφου πλησίον του Ηγεμονικού καθώς και καταχώσεις όπου κρίνεται 

αναγκαίο των ταφικών καταλοίπων που βρίσκονται στο λόφο, καθώς η περιοχή 

χρησιμοποιήθηκε ως νεκροταφείο, Τέλος, στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται 

πινακίδες ενημέρωσης και παραγωγή περιεχομένου για την πληροφόρηση των 

επισκεπτών και με ψηφιακά μέσα.  

Προτεινόμενος Φορέας 

υλοποίησης - Δικαιούχος 
ΕΦΑΒ 

Μεθοδολογία 

Υλοποίησης 

Ανάθεση μελετών και έργων σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστασία 

σύμφωνα με το ΠΔ 24/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (ΦΕΚ 

39/Α′/04.03.2019) και το Ν. 1958/91, άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών 

έργων»(ΦΕΚ122/Α′/05.08.1991) που εφαρμόζεται στα αρχαιολογικά έργα 

ειδικότερα. 

Παραδοτέα 
Δομική και μορφολογική αποκατάσταση μνημείου / διαμορφωμένος περιβάλλων 

χώρος, στερεωμένα και προστατευμένα παρακείμενα ταφικά κατάλοιπα 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 

Εκτιμώμενο κόστος έργου:2.400.000€: 

1.212.870 € για την αποκατάσταση των Ηγεμονικού Τάφου  

800.000€ για την δημιουργία αντιγράφων τοιχογραφιών 

400.000€ για την προστασία και ανάδειξη των λοιπών τάφων 

Τεκμηρίωση 

Προϋπολογισμού 

Ο προϋπολογισμός τεκμηριώνεται εν μέρει από την οριστική μελέτη 

αποκατάστασης και από παρόμοια έργα ως προς το έργο της συντήρησης των 

τοιχογραφιών  

Χρονοδιάγραμμα 

Οργάνωση έργου 4 Μ 

Υλοποίηση 42Μ 

  



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 52 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αναγκαιότητα - 

Σκοπιμότητα 

Ο Ηγεμονικός Τάφος είναι μοναδικό εύρημα μεγάλης σημασίας για την γνώση της 

Υστερης Εποχής του Χαλκού στην Ελλάδα με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και 

την επιστημονική και την καλλιτεχνική του αξία. Η κατάστασή του σήμερα μετά την 

ανασκαφή του 1970 και την κατάρρευση του 1981 απαιτεί άμεσα μέτρα προστασίας. Η 

δομική αποκατάσταση του δρόμου και του θαλάμου αποτελεί σκόπιμο και αναγκαίο μέτρο 

που θα εξασφαλίσει την προστασία του ίδιου του μνημείου  και παράλληλα θα το αναδείξει 

σε ένα νέο πόλο έλξης αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην Θήβα. Η ολοκλήρωση του 

έργου θα συμβάλει καθοριστικά στην ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος της Θήβας. 

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Θα αποκατασταθεί ένα μνημείο μεγάλης σπουδαιότητας και θα δημιουργηθούν οι 

προϋποθέσεις προκειμένου να λειτουργήσει σε επόμενη φάση σε επιτόπιο μουσείο με την 

τοποθέτηση αντιγράφων των τοιχογραφιών. Παράλληλα, θα αποτελέσει ένα νέο πολιτιστικό 

πόλο που θα συμβάλλει στην αύξηση επισκεψιμότητας της Θήβας. Τέλος, η ανάδειξή του 

μέσα στο άμεσο περιβάλλον του λόφου Καστελλίων θα αναβαθμίσει ένα σημαντικό για την 

πόλη δημόσιο ανοικτό χώρο αναψυχής και πολιτισμού. 

Ωφελούμενοι 
Πολιτιστικοί και Εκπαιδευτικοί φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης, Επιχειρήσεις 

στους τομείς Πολιτισμού και Τουρισμού. 

Συνέργεια με άλλες 

δράσεις 

Το έργο είναι σε άμεση συνάφεια με το έργο αστικής ανάπλασης του λόφου Καστελλίων για 

την μετατροπή του σε πρότυπο αρχαιολογικό πάρκο Παράλληλα, η παρέμβαση λειτουργεί 

συμπληρωματικά με τα έργα προστασίας και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων και 

μνημείων της Α΄ φάσης του Προγράμματος (Καδμείο, Ηλέκτρες Πύλες, κλ.π). 

 

  



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 53 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Ανάδειξη Α.Χ «Βυζαντινό Εργαστήριο Μεταξιού» και ένταξη του στο δίκτυο 

επισκέψιμων μνημείων της δυτικής Καδμείας. 

Α/Α 2.4 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣ 2 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σύντομη Τεχνική 

Περιγραφή 

Ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται στην περιοχή της Δυτικής Καδμείας κοντά στην 

κρήνη Δίρκη. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες για τον ευπρεπισμό του χώρο και την 

βελτίωση της αναγνωσιμότητας του. Ειδικότερα: 

Α. Προκαταρκτικές εργασίες: αποχωματώσεις και καθαρισμοί 

Β. Εργασίες προστασίας που περιλαμβάνουν στερεώσεις και μικρής έκτασης 

συμπληρώσεις των αρχιτεκτονικών καταλοίπων του αρχαίου συγκροτήματος.  

Γ. Αποτυπώσεις αρχιτεκτονικές, αρχιτεκτονική μελέτη και έργο διαμόρφωσης 

του αρχαιολογικού χώρου ώστε να καταστεί προσβάσιμος και επισκέψιμος για το 

κοινό.  

Η μελέτη πρέπει να προβλέψει διαδρόμους κίνησης και στάσης με τις απαραίτητες 

τοπικές καταχώσεις, στοιχεία αστικού εξοπλισμού, σήμανση με πληροφοριακές 

πινακίδες, φυτεύσεις, διαμόρφωση της περίφραξης και των προσβάσεων, φωτισμό 

ανάδειξης, δίκτυα των απαραίτητων Η/Μ εγκαταστάσεων.  

Προτεινόμενος Φορέας 

υλοποίησης - Δικαιούχος 
 

ΕΦΑΒ 

Μεθοδολογία 

Υλοποίησης 

Ανάθεση μελετών και έργων σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστασία 

σύμφωνα με το ΠΔ 24/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (ΦΕΚ 

39/Α′/04.03.2019) και το Ν. 1958/91, άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών 

έργων»(ΦΕΚ122/Α′/05.08.1991) που εφαρμόζεται στα αρχαιολογικά έργα 

ειδικότερα. 

Παραδοτέα Αποκατεστημένο συγκρότημα, κατανοητό και επισκέψιμο από το κοινό 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 

Εκτιμώμενο κόστος μελετών:30.000€ 

Εκτιμώμενο κόστος έργου:400.000€ 

Τεκμηρίωση 

Προϋπολογισμού 
Ο προϋπολογισμός τεκμηριώνεται με βάση υπάρχουσα μελέτη  

Χρονοδιάγραμμα 

οργάνωση έργου 2 Μ 

μελέτες & εγκρίσεις 6 Μ 

Υλοποίηση 36Μ 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 54 

Αναγκαιότητα - 

Σκοπιμότητα 

Το Εργαστήριο Μεταξιού είναι ένας πολύ ενδιαφέρον αρχαιολογικός χώρος 

που μπορεί να αναδείξει μια σημαντική οικονομική, εμπορική και 

καλλιτεχνική δραστηριότητα μιας περιόδου ακμής της πόλης. 

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Βελτίωση της κατάστασης και της εικόνας των αρχαιολογικών χώρων της 

πόλης ειδικά στην περιοχή της Δυτικής Καδμείας 

Ωφελούμενοι 
Πολιτιστικοί και Εκπαιδευτικοί φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης, 

Επιχειρήσεις στους τομείς Πολιτισμού και Τουρισμού, 

Συνέργεια με άλλες 

δράσεις 

Προγράμματα ΕΦΑΒ προστασίας και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων 

της πόλης, προγράμματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναπλάσεων των 

κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων της πόλης.  

 

  



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 55 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Αποκατάσταση και επανάχρηση του Διατηρητέου κτηρίου «Οικίας Ζιώμα» 

Α/Α 2.5 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣ 2 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σύντομη Τεχνική 

Περιγραφή 

Το κτήριο βρίσκεται πλησίον της Μεγάλης Παναγιάς και σε μία περιοχή με 

σημαντικά κτήρια της νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Θήβας Το έργο της 

αποκατάστασης περιλαμβάνει:  

Α. Επικαιροποίηση μελέτης για την αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου. Η 

υφιστάμενη μελέτη προβλέπει λειτουργία εκθεσιακών και λοιπών υποστηρικτικών 

χώρων στα τρία επίπεδα του κτιρίου. 

Β. Ολοκλήρωση οικοδομικών εργασιών για την αποκατάσταση και επανάχρηση του 

κτιρίου και συντήρηση των τοιχογραφιών του.  

Γ. Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του σε χώρο περιοδικών εκθέσεων και 

εκδηλώσεων. 

 

Προτεινόμενος Φορέας 

υλοποίησης - Δικαιούχος 
ΕΦΑΒ 

Μεθοδολογία 

Υλοποίησης 

Ανάθεση μελετών και έργων σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστασία 

σύμφωνα με το ΠΔ 24/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (ΦΕΚ 

39/Α′/04.03.2019) και το Ν. 1958/91, άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών 

έργων» (ΦΕΚ122/Α′/ 05.08.1991) που εφαρμόζεται στα αρχαιολογικά έργα 

ειδικότερα. 

Παραδοτέα Αποκατεστημένο κτίριο με νέα σύγχρονη χρήση και επισκέψιμο για το κοινό  

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 

Εκτιμώμενο κόστος μελετών:30.000€ 

Εκτιμώμενο κόστος έργου:500.000€ 

Τεκμηρίωση 

Προϋπολογισμού 
Ο προϋπολογισμός τεκμηριώνεται με βάση υφιστάμενη μελέτη  

Χρονοδιάγραμμα 

οργάνωση έργου 1 Μ 

μελέτες & εγκρίσεις 6 Μ 

Υλοποίηση 24Μ 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 56 

Αναγκαιότητα - 

Σκοπιμότητα 

Το κτίριο της λεγόμενης οικίας Ζιώμα είναι χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής 

του 19ου αιώνα στο κέντρο της πόλης. Η αξιοποίησή του θα προσφέρει στην ΕΦΑΒ 

χρήσιμους χώρους για εκθέσεις και στην πολιτιστική ζωή της Θήβας ένα νέο 

σημαντικό πόλο δραστηριοτήτων. Η μη συντήρηση και αποκατάσταση του κτιρίου 

θα επιφέρει την κατάρρευσή του.  

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Συμβολή στην πολιτιστική ζωή της πόλης με την προσθήκη μίας νέας πολιτιστικής 

υποδομής για περιοδικές εκθέσεις και εκδηλώσεις   

Ωφελούμενοι 
Πολιτιστικοί και Εκπαιδευτικοί φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης, 

Επιχειρήσεις στους τομείς Πολιτισμού και Τουρισμού, 

Συνέργεια με άλλες 

δράσεις 

Προγράμματα Δήμου και  ΕΦΑΒ για την προστασία και ανάδειξη της 

αρχιτεκτονικής ταυτότητας της Θήβας . 

 

  



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 57 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Αποκατάσταση Κάτω Πόλης Αρχαιολογικού Χώρου Αλυκής  

Α/Α 2.6 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣ 2 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σύντομη Τεχνική 

Περιγραφή 

Ο αρχαιολογικός χώρος ακροπόλεως Σιφών (Τιφών) Αλυκής βρίσκεται στον 

ανατολικό μυχό του κόλπου της Δομβαίνας και είναι αρκετά εκτεταμένος καθώς 

περιλαμβάνει την ακρόπολη στο λόφο του αρχαίου οικισμού μαζί με την κάτω πόλη 

που φτάνει μέχρι την παραλία της Αλυκής. Αν και διατηρούνται ορατά και σε 

σημαντικό ύψος ο οχυρωματικός περίβολος και οι πύλες της, τα προβλήματα του 

χώρου εντοπίζονται στις καταρρεύσεις βράχων και στην αποσταθεροποίηση 

τμημάτων της αρχαίας οχύρωσης. Το έργο περιλαμβάνει: 

A. Προκαταρκτικές μελέτες για την εκκίνηση του έργου: Εκπονούνται ήδη 

γεωλογική και γεωτεχνική μελέτη σταθεροποίησης βραχωδών πρανών 

αρχαιολογικού χώρου και η προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας και αναγκαίων 

παρεμβάσεων. 

Β. Έρευνα πεδίου (διαλογή πεσμένου υλικού, ταυτίσεις), καθαρισμοί και 

αποχωματώσεις  

Γ. Εργασίες για την προστασία και ανάδειξη της αρχαίας οχύρωσης. 

στερεώσεις, συγκολλήσεις, ανατάξεις και συμπληρώσεις όπου είναι αναγκαίο. 

Δ. Εργασίες διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου με διαδρομές επισκεπτών, 

σημεία στάσης και θέασης και πινακίδες σήμανσης. 

Προτεινόμενος Φορέας 

υλοποίησης - Δικαιούχος 
ΕΦΑΒ 

Μεθοδολογία 

Υλοποίησης 

Ανάθεση μελετών και έργων σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστασία 

σύμφωνα με το ΠΔ 24/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (ΦΕΚ 

39/Α′/04.03.2019) και το Ν. 1958/91, άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών 

έργων»(ΦΕΚ122/Α′/05.08.1991) που εφαρμόζεται στα αρχαιολογικά έργα 

ειδικότερα. 

Παραδοτέα 
Άρση ετοιμορροπίας και αποτροπή κατάρρευσης, αποκατεστημένο τμήμα 

οχυρωματικού περιβόλου και συνολική ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου. 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 

Εκτιμώμενο κόστος μελετών:40.000€ 

 

Εκτιμώμενο κόστος έργου:800.000€ 

Τεκμηρίωση 

Προϋπολογισμού 
Ο προϋπολογισμός τεκμηριώνεται με βάση ανάλογα έργα  

Χρονοδιάγραμμα 

οργάνωση έργου 2Μ 

μελέτες & εγκρίσεις 12 Μ 

Υλοποίηση 36Μ 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 58 

Αναγκαιότητα - 

Σκοπιμότητα 

Το οχυρωματικό συγκρότημα της Αλυκής είναι ένα αξιόλογο μνημείο 

αντιπροσωπευτικό της ελληνιστικής περιόδου στην περιφέρεια της Θήβας. Η 

παραμέλησή του μπορεί να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτη βλάβη. Η υλοποίηση της 

παρέμβασης κρίνεται απολύτως αναγκαία για την προστασία του μνημείου και 

παράλληλα για την ανάδειξη μιας άγνωστης θέσης, η οποία έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση σε εγγύτητα με τον παραλιακό 

οικισμό και πάνω στον παραλιακό δρόμο 

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Βελτίωση της κατάστασης και της εικόνας των αρχαιολογικών χώρων στην 

περιφέρεια της πόλης της Θήβας με στόχο την ανάδειξη τους σε περιφερειακούς 

πόλους ενδιαφέροντος και τη δικτύωση τους 

Ωφελούμενοι 
Πολιτιστικοί και Εκπαιδευτικοί φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες της περιφέρειας της 

Θήβας, Επιχειρήσεις στους τομείς Πολιτισμού και Τουρισμού, 

Συνέργεια με άλλες 

δράσεις 

Έργα προστασίας και ανάδειξης των περιφερειακών αρχαιολογικών χώρων της 

Θήβας  

 

  



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 59 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

 

Προστασία και ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Ιερού των Καβείρων 

(Καβίρειο)  

Α/Α 2.7 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣ 2 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σύντομη Τεχνική 

Περιγραφή 

Ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται 8 χλμ ΒΔ της πόλης της Θήβας και έχει τη 

δυνατότητα να αποτελέσει σημαίνοντα περιφερειακό της πόλο. Για το σκοπό αυτό 

είναι αναγκαίο παράλληλα με το κυρίως αρχαιολογικό έργο της προστασίας και 

ανάδειξης των μνημείων να μελετηθεί και να υλοποιηθεί έργο για την διευκόλυνση 

της προσβασιμότητας στο χώρο από και προς την πόλη της Θήβας, τη σήμανση, 

στάση  και στάθμευση πλησίον της εισόδου. Το έργο περιλαμβάνει: 

Α. Μελέτες για την προστασία και συντήρηση των μνημείων 

Β. Εργασίες πεδίου – προστασία μνημείων που περιλαμβάνουν καθαρισμούς, 

στερεώσεις, μικρής έκτασης συμπληρώσεις και ήπιες διαμορφώσεις με έμφαση στο 

αρχαίο θέατρο. 

Γ. Διαμόρφωση αρχαιολογικού χώρου: χάραξη και διάστρωση διαδρομών 

επισκεπτών, στάσεις και πινακίδες ενημέρωσης για το Ιερό, τη σημασία του και τα 

μνημεία, φυτεύσεις, διαμόρφωση περίφραξης φωτισμός ανάδειξης, δίκτυα των 

απαραίτητων Η/Μ εγκαταστάσεων,  

Προτεινόμενος Φορέας 

υλοποίησης - Δικαιούχος 
ΕΦΑΒ 

Μεθοδολογία 

Υλοποίησης 

Ανάθεση μελετών και έργων σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστασία 

σύμφωνα με το ΠΔ 24/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (ΦΕΚ 

39/Α′/04.03.2019) και το Ν. 1958/91, άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών 

έργων»(ΦΕΚ122/Α′/05.08.1991) που εφαρμόζεται στα αρχαιολογικά έργα 

ειδικότερα. 

Παραδοτέα 
Αρχαιολογικός χώρος προσβάσιμος στο κοινό και διαμορφωμένος σε ενιαίο 

αντιληπτικό σύνολο 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 

μελέτες:60.000€ 

έργο: 400.000€ 

Τεκμηρίωση 

Προϋπολογισμού 

Ο προϋπολογισμός τεκμηριώνεται με βάση έργα ανάλογου μεγέθους εργασιών και 

απαιτήσεων 

Χρονοδιάγραμμα 

οργάνωση έργου 2 Μ 

μελέτες & εγκρίσεις 12Μ 

Υλοποίηση 36Μ 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 60 

Αναγκαιότητα - 

Σκοπιμότητα 

Το συγκρότημα του Ιερού των Καβείρων είναι πολύ σημαντικός αρχαιολογικός 

χώρος στην άμεση περιφέρεια της πόλης. Έχει ανασκαφεί μερικώς και τα ευρήματα 

απαιτούν προστασία από την φθορά. Με τη θέση του στην άμεση περιφέρεια της 

πόλης μπορεί να αποτελέσει κόμβο σε δίκτυο περιαστικών διαδρομών. Η ανάδειξή 

του θα συμβάλει στην αρχαιογνωσία  και την ιστορική ταυτότητα της Θήβας καθώς 

και την ανάπτυξη της αγροτικής ενδοχώρας του δήμου. 

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Βελτίωση της κατάστασης και της εικόνας των αρχαιολογικών χώρων στην 

περιφέρεια της πόλης 

Ωφελούμενοι 
Πολιτιστικοί και Εκπαιδευτικοί φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης, 

Επιχειρήσεις στους τομείς Πολιτισμού και Τουρισμού, 

Συνέργεια με άλλες 

δράσεις 

Έργα προστασίας και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων της πόλης,. Συνέργεια 

με προτεινόμενα έργα αναβάθμισης της περιοχής και της οδικής πρόσβασης από το 

Δήμο Θηβών. 

 

  



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 61 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Μικρής κλίμακας βελτιωτικές παρεμβάσεις για την αναγνωρισιμότητα των 

μνημείων και τη δικτύωση τους 

Α/Α 2.8 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣ 2 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σύντομη Τεχνική 

Περιγραφή 

 

Α. Αρχαιολογικοί χώροι - μνημεία που χρήζουν ανάδειξης  (φυτεύσεις, 

προσβασιμότητα, στάσεις θέασης, φωτισμός, επικαιροποίηση της σήμανσης) και για 

τα οποία απαιτείται μικρή μελέτη συντήρησης, καθώς και μικρή μελέτη 

προσβασιμότητας, ώστε να ενταχθούν ομαλά στην πόλη:  

(1)Πλατεία Αγίου Γεωργίου, (2) Ναός Αγίου Γρηγορίου   

Β. Αρχαιολογικοί χώροι που βρίσκονται σε μεγάλο βάθος σε σχέση με τη σύγχρονη 

πόλη, ανάμεσα σε υψηλά κτίρια, με  προβλήματα έντονης φθοράς , για τους οποίους 

απαιτείται συντήρηση,  στερέωση, στατικός έλεγχος πρανών και εξέταση της 

μερικής κατάχωσής τους . Ανάδειξη των οικοπέδων με σύγχρονο ενημερωτικό 

υλικό ώστε  να λειτουργήσουν ως ανοιχτό εκπαιδευτικό - πολιτιστικό- πάρκο:  

(1) Μυκηναϊκό Εργαστήριο Μαλλιού , (2) Ελληνιστική Στοα, (3) Ιερό Ηρακλέους. 

Γ. Τα έργα θα περιλαμβάνουν  διαδρόμους κίνησης και στάσης με τις απαραίτητες 

τοπικές καταχώσεις, στοιχεία αστικού εξοπλισμού, σήμανση με πληροφοριακές 

πινακίδες, φυτεύσεις, διαμόρφωση της περίφραξης και των προσβάσεων, φωτισμό 

ανάδειξης, δίκτυα των απαραίτητων Η/Μ εγκαταστάσεων. Ειδική μέριμνα πρέπει να 

ληφθεί για την κάλυψη με κατάλληλες φυτεύσεις των τυφλών όψεων  των 

γειτονικών κτιρίων. 

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η παραγωγή ενημερωτικού υλικό σε έντυπη και 

ψηφιακή μορφή για το τα μνημεία και την προβολή τους σε ενιαίο δίκτυο επίσκεψης  

Προτεινόμενος Φορέας 

υλοποίησης - Δικαιούχος 
 

ΕΦΑΒ 

Μεθοδολογία 

Υλοποίησης 

Ανάθεση μελετών και έργων σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστασία 

σύμφωνα με το ΠΔ 24/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (ΦΕΚ 

39/Α′/04.03.2019) και το Ν. 1958/91, άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών 

έργων»(ΦΕΚ122/Α′/05.08.1991) που εφαρμόζεται στα αρχαιολογικά έργα 

ειδικότερα. 

Παραδοτέα 
Μνημεία και χώροι κατανοητοί από το κοινό – δημιουργία δικτύου πολιτιστικών 

διαδρομών 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 

μελέτες: 60.000€ 

 

έργο: 400.000€ 

Τεκμηρίωση 

Προϋπολογισμού 
Ο προϋπολογισμός τεκμηριώνεται με βάση ανάλογα έργα  

Χρονοδιάγραμμα οργάνωση έργου 1Μ 



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 62 

μελέτες & εγκρίσεις 12Μ 

Υλοποίηση  24Μ 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αναγκαιότητα - 

Σκοπιμότητα 

Οι μικροί  διάσπαρτοι αρχαιολογικοί χώροι στην Καδμεία υποφέρουν από φθορά 

και υποβάθμιση, ιδίως εκείνοι που βρίσκονται μεταξύ τυφλών όψεων 

πολυκατοικιών ή σε βαθιά ορύγματα. Για την διάσωσή τους πρέπει να ληφθούν 

μέτρα προστασίας όπως μερική κατάχωση και ανάδειξης όπως προσβασιμότητα 

στους χώρους, φυτεύσεις και κατάλληλη εκπαιδευτική σήμανση.  

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα 
Βελτίωση της κατάστασης και της εικόνας των αρχαιολογικών χώρων της πόλης 

Ωφελούμενοι 
Πολιτιστικοί και Εκπαιδευτικοί φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης, 

Επιχειρήσεις στους τομείς Πολιτισμού και Τουρισμού, 

Συνέργεια με άλλες 

δράσεις 

Προγράμματα ΕΦΑΒ προστασίας και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων της 

πόλης, προγράμματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναπλάσεων των κοινόχρηστων 

υπαίθριων χώρων της πόλης.  

 

  



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 63 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Δημιουργία Αρχαιολογικού Πάρκου Μεγάλου Καστελλίου.  

Α/Α 1.1 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣ 1 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σύντομη Τεχνική 

Περιγραφή 

Ο λόφος Καστελλίων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους περιφερειακούς 

λόφους της Καδμείας που είναι συγχρόνως δημόσιος χώρος και σημαντικός 

αρχαιολογικός χώρος καθώς αποτελεί το μυκηναϊκό νεκροταφείο της. Το έργο 

αφορά  στην μετατροπή των Ο.Τ. 151α, 562 και 561 χαρακτηρισμένων ως ΚΧ 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σε αρχαιολογικό πάρκο. 

Ειδικότερα προβλέπονται έργα ήπιων παρεμβάσεων για τον συνολικό ευπρεπισμό 

και εκσυγχρονισμό του χώρου προκειμένου να λειτουργήσει ως χώρος αναψυχής 

και πολιτισμού υψηλής ποιότητας. Περιλαμβάνονται η βελτίωση της 

προσβασιμότητας με τη διαμόρφωση των δυο εισόδων στο αρχαιολογικό πάρκο με 

εκδοτήρια και κυλικείο, , η διαμόρφωση διαδρομών και χώρων στάσης και θέασης. 

Επίσης περιλαμβάνει την προμήθεια αστικού εξοπλισμού, πινακίδων σήμανσης και 

πληροφόρησης, δίκτυα των απαραίτητων Η/Μ εγκαταστάσεων φυτεύσεις, 

διαμόρφωση της περίφραξης, φωτισμό ανάδειξης, κ.λπ 

 

Προτεινόμενος Φορέας 

υλοποίησης - Δικαιούχος 
Δήμος Θηβαίων 

 

Μεθοδολογία 

Υλοποίησης 
Ανάθεση έργων Ν.4412/2016 

 

Παραδοτέα Δημιουργία δημόσιου χώρου υψηλής ποιότητας και πόλος έλξης επισκεπτών.  

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 

Τεύχη Δημοπράτησης: 20.000€ 

Έργο: 4.515.930€ 

Τεκμηρίωση 

Προϋπολογισμού 
Μελέτες που έχουν εκπονηθεί σε στάδιο εφαρμογής 

Χρονοδιάγραμμα 

  

οργάνωση έργου 6Μ 

Υλοποίηση 36Μ 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 64 

Αναγκαιότητα - 

Σκοπιμότητα 

Ο λόφους του Μεγάλου Καστελλίου είναι το σημαντικότερο μυκηναϊκό ταφικό  

συγκρότημα των Θηβών με σπουδαιότερο εύρημά των ανασκαφών τον μεγάλο, 

τοιχογραφημένο  Ηγεμονικό Τάφο. Η προστασία και ανάπτυξή του σε επισκέψιμο 

αρχαιολογικό πάρκο θα αποτελέσει τον δεύτερο σημαντικότερο αρχαιολογικό πόλο 

δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Το πάρκο θα συνεισφέρει σημαντικά στην 

βελτίωση του αστικού τοπίου της πόλης και θα προσελκύσει κατοίκους και 

επισκέπτες.   

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Αναβάθμιση της αρχαιολογικής ταυτότητας της Θήβας και του αστικού 

περιβάλλοντος της πόλης. 

Ωφελούμενοι 
Πολιτιστικοί και Εκπαιδευτικοί φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης, 

Επιχειρήσεις στους τομείς Πολιτισμού και Τουρισμού, 

Συνέργεια με άλλες 

δράσεις 

Προγράμματα του Δήμου για αναπλάσεις των κοινόχρηστων χώρων  με στόχο την 

βιωσιμότητα του δημόσιου αστικού χώρου, την βελτίωση της  προσβασιμότητας και 

τις φιλικότητας για όλους, με άξονα την  προστασίας και ανάδειξη των 

αρχαιολογικών χώρων της πόλης.  

 

  



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 65 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Διαμόρφωση οδών Αμφίωνος, Πολυνείκους και Δράκου προ αρχαιολογικών 

χώρων Ηλεκτρών Πυλών, Ιερού Ηρακλέους και συγκροτήματος οδού Δράκου. 

Α/Α 1.2 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣ 1 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σύντομη Τεχνική 

Περιγραφή 

Α. Η μελέτη προβλέπει ανάπλαση της οδού Πολυνείκους προ αρχαιολογικών 

χώρων, για την βελτίωση της προσβασιμότητας, την αισθητική αναβάθμιση του 

χώρου, την δημιουργία πλαισίου ανάδειξης των αρχαιολογικών θέσεων και την 

σήμανσή τους με πολεοδομικά μέσα.  

Β. Το έργο περιλαμβάνει απομάκρυνση της παρόδιας στάθμευσης, λειτουργική 

αναδιάρθρωση της οδού, δημιουργία άνετων χώρων κίνησης και στάσης πεζών 

και ΑμΕΑ, δενδροφυτεύσεις, αστικό εξοπλισμό.  

Το έργο αποτελεί πιλοτική παρέμβαση για την αναβάθμιση του αστικού τοπίου σε 

συνθήκες μεγάλης πυκνότητας και παρουσίας αρχαιολογικών χώρων. Από την 

εφαρμογή του προσδοκάται απόκτηση εμπειρίας θεσμικής, πολεοδομικής, τεχνικής 

και κοινωνικής για την εφαρμογή παρόμοιων παρεμβάσεων σε πολλές θέσεις της 

Καδμείας.  

Προτεινόμενος Φορέας 

υλοποίησης - Δικαιούχος 
Δήμος Θηβαίων  

Μεθοδολογία 

Υλοποίησης 
Ανάθεση μέσω του Ν.4412/2016 

Παραδοτέα 
Κοινόχρηστος υπαίθριος χώρος προσβάσιμος, ασφαλής και φιλικός για πεζούς και 

ΑμΕΑ  

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 

μελέτες: 12.500€ 

έργο: 386.776€ 

Τεκμηρίωση 

Προϋπολογισμού 
Ο προϋπολογισμός τεκμηριώνεται από τις μελέτες  

Χρονοδιάγραμμα 

οργάνωση έργου 1Μ 

μελέτες & εγκρίσεις 3Μ (εγκρίσεις) 

κατασκευή 12Μ 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 66 

Αναγκαιότητα - 

Σκοπιμότητα 

Η ανάπλαση των οδών και κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων στις θέσεις του αστικού 

ιστού όπου βρίσκονται αρχαιολογικοί χώροι είναι απαραίτητη για την αναβάθμιση 

του αστικού τοπίου της Θήβας με στόχο την βιωσιμότητα, την βελτίωση της 

ποιότητας ζωής,  του μικροκλίματος, της προσβασιμότητας. Από τις αναπλάσεις 

προσδοκάται η ενσωμάτωση των αρχαιολογικών χώρων στην ζωή της πόλης και η 

μετατροπή τους από αδρανή πολεοδομικά κενά σε εστίες αστικής αναγέννησης .   

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στο κέντρο της 

πόλης  για κατοίκους και επισκέπτες. Ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και 

μετατροπή τους σε εστίες πολιτιστικής δραστηριότητας.  

Ωφελούμενοι 
Πολιτιστικοί και Εκπαιδευτικοί φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης, 

Επιχειρήσεις στους τομείς Πολιτισμού και Τουρισμού, 

Συνέργεια με άλλες 

δράσεις 

Προγράμματα αστική αναγέννησης και αναπλάσεων Δήμου σε συντονισμό με 

προγράμματα ΕΦΑΒ προστασίας και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων της 

πόλης. 

 

  



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 67 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Διαμόρφωση Πλατείας Κεραμόπουλου  και προσβάσεων στις οδούς Θρεψιάδη 

και Πινδάρου 

Α/Α 1.3 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣ 1 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σύντομη Τεχνική 

Περιγραφή 

Το έργο αποτελεί τμήμα της Πράξης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Θηβαίων» 

(κωδ. ΟΠΣ 5037893), η οποία είναι ενταγμένη στο ΕΠΑΝΕΚ 2014 - 2020 

Α. Η μελέτη προβλέπει αναμόρφωση του τμήματος της πλατείας Κεραμοπούλου 

προ του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών το οποίο ανήκει στην ευθύνη του Δήμου 

για την βελτίωση της προσβασιμότητας και την δημιουργία χώρου στάθμευσης.  

Β. Το έργο περιλαμβάνει απομάκρυνση της παρόδιας στάθμευσης, λειτουργική 

αναδιάρθρωση της οδού, δημιουργία άνετων χώρων κίνησης και στάσης πεζών και 

ΑμΕΑ, δενδροφυτεύσεις, αστικό εξοπλισμό.  

Το έργο αποτελεί πιλοτική παρέμβαση για την αναβάθμιση του αστικού τοπίου σε 

συνθήκες μεγάλης πυκνότητας και παρουσίας αρχαιολογικών χώρων. Από την 

εφαρμογή του προσδοκάται απόκτηση εμπειρίας θεσμικής, πολεοδομικής, τεχνικής 

και κοινωνικής για την εφαρμογή παρόμοιων παρεμβάσεων σε πολλές θέσεις της 

Καδμείας.  

Προτεινόμενος Φορέας 

υλοποίησης - Δικαιούχος 
Δήμος Θηβαίων 

Μεθοδολογία 

Υλοποίησης 
Ανάθεση μέσω  Ν.4412/2016 

Παραδοτέα 
Κοινόχρηστος υπαίθριος χώρος και χώρος στάθμευσης προσβάσιμος, ασφαλής και 

φιλικός για πεζούς και ΑμΕΑ για το Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών. 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 

 

έργο: 300.000€  

Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την ενταγμένη Πράξη «Ανοικτά Κέντρα 

Εμπορίου Δήμου Θηβαίων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

Τεκμηρίωση 

Προϋπολογισμού 
Ο προϋπολογισμός τεκμηριώνεται από τις μελέτες 

Χρονοδιάγραμμα 

οργάνωση έργου 1Μ 

μελέτες & εγκρίσεις 3Μ (εγκρίσεις) 

κατασκευή 12Μ 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 68 

Αναγκαιότητα - 

Σκοπιμότητα 

Η διαμόρφωση της πλατείας Κεραμοπούλου είναι απαραίτητη για την επαρκή 

πρόσβαση και καλή λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών. Το τμήμα 

που βρίσκεται υπό τη ευθύνη του Δήμου θα προσφέρει σημαντική ανακούφιση στο 

πρόβλημα της στάθμευσης και πρόσβασης στο Μουσείο.  

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Λειτουργική και αισθητική βελτίωση της περιοχής γύρω από το Αρχαιολογικό 

Μουσείο 

Ωφελούμενοι 
Πολιτιστικοί και Εκπαιδευτικοί φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης, 

Επιχειρήσεις στους τομείς Πολιτισμού και Τουρισμού, 

Συνέργεια με άλλες 

δράσεις 

Πολιτιστικές δράσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου. Προγράμματα αστικής 

αναγέννησης και αναπλάσεων Δήμου σε συντονισμό με προγράμματα ΕΦΑΒ 

προστασίας και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων της πόλης. 

 

  



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 69 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Ανάπλαση περιοχής «Νοτίων Πυλών» Καδμείας.  

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων  

Α/Α 1.4 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣ 1 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σύντομη Τεχνική 

Περιγραφή 

 

Α. Διοργάνωση Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων για την 

αναδιαμόρφωση και ανάπλαση του αστικού συμπλέγματος των Ο.Τ.284, 287, 

285α, 201α, 201β στις νότιες παρυφές του λόφου της Καδμείας, του ιστορικού 

κέντρου των Θηβών που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.  

Το έργο αφορά ένα μεγάλης σημασίας δίκτυο δημοσίων χώρων για την λειτουργία 

της πόλης, για την ταυτότητά της, την ποιότητα ζωής των κατοίκων της και την 

οικονομική της ανάπτυξη. 

Η παρέμβαση σε αυτή την περιοχή είναι κρίσιμη για την βιωσιμότητα της πόλης 

καθώς εκεί στεγάζονται σήμερα σημαντικές χρήσεις διοίκησης, αναψυχής και 

πολιτισμού σε κτίρια ποικίλης αξίας και παλαιότητας μεταξύ των οποίων και 

προστατευόμενα μνημεία. 

Προτεινόμενος Φορέας 

υλοποίησης - Δικαιούχος 
 

Δήμος Θηβαίων 

Μεθοδολογία 

Υλοποίησης 

Νέο πλαίσιο διενέργειας αρχιτεκτονικών διαγωνισμών Υ.Α. 26804/2011 κλπ , 

Ν.4412/2016 

 

Παραδοτέα 

Κοινόχρηστοι υπαίθριοι χώροι, αναψυχής, πολιτισμού, αθλητισμού,  χώροι 

στάθμευσης, περιβάλλοντες χώροι δημοσίων κτιρίων. Προστασία και ανάδειξη 

μνημείων.   

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 

βραβεία: 52.200€ 

μελέτες: 531.200€ 

 

έργο: 6.500.000€ 

Τεκμηρίωση 

Προϋπολογισμού 

Ο προϋπολογισμός βραβείων προκύπτει από τους ισχύοντες κώδικες αμοιβών. 

Ο προϋπολογισμός του έργου τεκμηριώνεται με βάση ανάλογα έργα  

Χρονοδιάγραμμα 

οργάνωση έργου 1Μ 

μελέτες & εγκρίσεις 18Μ 

κατασκευή 24Μ 



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 70 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αναγκαιότητα - 

Σκοπιμότητα 

Οι ανάγκες βελτίωσης των δημόσιων λειτουργιών και της ποιότητας του αστικού 

περιβάλλοντος των Θηβών επιβάλλουν παρέμβαση ανασυγκρότησης της περιοχής 

των Νοτίων Πυλών με κατάλληλα εργαλεία αστικού σχεδιασμού που θα επιτύχουν 

την λειτουργική και αισθητική αναδιοργάνωσή της αξιοποιώντας το πλούσιο 

δυναμικό  δημόσιων χώρων και μνημείων που υπάρχουν εκεί . 

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Αναβάθμιση της  ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος  και βελτίωση της 

λειτουργικότητας και βιωσιμότητας του αστικού τοπίου στο κέντρο της πόλης, 

ενίσχυση και προβολή της ιστορικής ταυτότητας της πόλης. 

Ωφελούμενοι 
Διοικητικοί και Πολιτιστικοί φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης, 

επιχειρήσεις στους τομείς του εμπορίου, πολιτισμού και τουρισμού.  

Συνέργεια με άλλες 

δράσεις 

Προγράμματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναπλάσεων των κοινόχρηστων υπαίθριων 

χώρων της πόλης.  

 

  



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 71 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Ανάδειξη του Νερόμυλου Αγίων Θεοδώρων  

Α/Α 1.5 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣ 1 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σύντομη Τεχνική 

Περιγραφή 

 

Α. Επικαιροποίηση παλαιάς μελέτης (1985) αποκατάστασης Νερόμυλου και απόδοσης 

νέων χρήσεων πολιτισμού και αναψυχής.  

Β. Έργο αποκατάστασης του κτιρίου του Νερόμυλου και επαναλειτουργίας του κτιρίου 

με νέες χρήσεις πολιτισμού και αναψυχής που αποτελεί σημαντικό τοπόσημο στην είσοδο 

της Θήβας. Το έργο του Νερόμυλου  συμβάλλει στην διατήρηση, προστασία, προώθηση και 

ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Προτεινόμενος Φορέας 

υλοποίησης - Δικαιούχος 

 

Δήμος Θηβαίων 

Μεθοδολογία Υλοποίησης 
Ανάθεση μελετών και έργων Ν.4412/2016 

 

Παραδοτέα Νέο κτίριο πολιτισμού και αναψυχής σε ένα χαρακτηριστικό τοπόσημο της πόλης 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 

μελέτες: 15.000 

έργο: 500.000 

Τεκμηρίωση 

Προϋπολογισμού 
Ο προϋπολογισμός τεκμηριώνεται με βάση ανάλογα έργα  

Χρονοδιάγραμμα 

οργάνωση έργου 1Μ 

μελέτες & εγκρίσεις 12Μ 

κατασκευή 24Μ 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αναγκαιότητα - 

Σκοπιμότητα 

Το κτίριο του Νερόμυλου βρίσκεται για πολλά χρόνια σε κατάσταση ερειπίου και κινδυνεύει 

με κατάρρευση. Η μελέτη και το έργο θα δώσουν στην πόλη ένα νέο χώρο δραστηριοτήτων.  

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα 
Αναβάθμιση της σύγχρονης ταυτότητας της Θήβας με την δημιουργία ενός νέου χώρου.  

Ωφελούμενοι 
Πολιτιστικοί και Εκπαιδευτικοί φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης, Επιχειρήσεις 

στους τομείς εμπορίου, πολιτισμού και τουρισμού, 

Συνέργεια με άλλες 

δράσεις 

Προγράμματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση των δημόσιων κτιριακών υποδομών 

της πόλης.  

 

  



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 72 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Βελτίωση κτιρίου Παλαιού Νοσοκομείου για δημιουργία Κέντρου Τουριστικής 

Προβολής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Θήβας 

Α/Α 1.6 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣ 1 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σύντομη Τεχνική 

Περιγραφή 

Το έργο εντάσσεται στην Πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ» που έχει ενταχθεί στο 

ΕΠΑΝΕΚ 2014 – 2020. Περιλαμβάνει:  

Α. Μελέτη για την αξιοποίηση, ανακαίνιση, διατήρηση και επανάχρηση του 

κτιρίου πρώην Νοσοκομείου Θήβας, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου του με 

σκοπό να επαναλειτουργήσει το κτίριο ως Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης 

και Ψηφιακής Προβολής.  

Β. Εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου για τη νέα χρήσης του, με παρεμβάσεις για την 

ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου καθώς και παρεμβάσεις για την ενεργειακή 

αναβάθμιση. 

Το παλαιό νοσοκομείο βρίσκεται στο οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της πόλης 

της Θήβας. Γειτνιάζει με την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Θηβών και το Δημοτικό 

Συνεδριακό Κέντρου Θήβας ενώ απέναντι βρίσκεται το Αρχαιολογικό Μουσείο 

Θήβας. Προτείνεται η δημιουργία πολυλειτουργικού κέντρου που και σε συνδυασμό 

με τα προαναφερθέντα κτίρια θα παράγει πολιτισμό και θα αναπτύσσει 

δραστηριότητες ποικίλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

Φορέας υλοποίησης - 

Δικαιούχος 
 

Δήμος Θηβαίων 

Μεθοδολογία 

Υλοποίησης 
Ανάθεση μελετών και έργων Ν.4412/2016 

Παραδοτέα Ανακαινισμένο σύγχρονο κτίριο με βελτιωμένη ενεργειακή συμπεριφορά 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 

 

Έργο: 2.140.000 € 

Τεκμηρίωση 

Προϋπολογισμού 

Με βάση την ισχύουσα Τροποποίηση της  απόφασης ένταξης της Πράξης (ΑΔΑ: 

6Θ5Υ46ΜΤΛΡ-Β7Φ) 

Χρονοδιάγραμμα 

οργάνωση έργου 1Μ 

μελέτες & εγκρίσεις 6Μ 

κατασκευή 24 Μ 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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Αναγκαιότητα - 

Σκοπιμότητα 

Το κτίριο του Παλαιού Νοσοκομείου παραμένει αναξιοποίητο ή σε κατάσταση 

υπολειτουργίας για τοπικές πολιτιστικές χρήσεις. Λόγω της θέσης του ακινήτου 

προσφέρονται μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης. Με την πρόταση του Δήμου για 

την ανακαίνιση και εισαγωγή νέας χρήσης προσδοκάται η οικονομική ενίσχυση της 

περιοχής μέσα από την περαιτέρω προσέλκυση επισκεπτών, την ανάδειξη της 

πόλης, την ψηφιακή προώθηση των πλεονεκτημάτων της περιοχής όπως ο 

τουρισμός και η αγροτική παραγωγή και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από 

την λειτουργία της εγκατάστασης. 

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Σημαντική προσθήκη στις δημόσιες εγκαταστάσεις της πόλης  που αναμένεται να 

συμβάλει στην πολιτιστική και οικονομική άνθηση της πόλης.  

Ωφελούμενοι 
Πολιτιστικοί και Εκπαιδευτικοί φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης, 

Επιχειρήσεις στους τομείς εμπορίου, πολιτισμού και Τουρισμού, 

Συνέργεια με άλλες 

δράσεις 

Προγράμματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για νέες δραστηριότητες και βελτίωσης των 

δημόσιων κτηριακών εγκαταστάσεων  της πόλης.  
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Αστική Ανάπλαση του Μικρασιατικού Συνοικισμού Θήβας (μελέτη)  

Α/Α 1.7 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣ 1 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σύντομη Τεχνική 

Περιγραφή 

Σύμφωνα με το ΤΔΕ που υποβλήθηκε για ένταξη στο Πρόγραμμα «Αντώνης 

Τρίτσης», το έργο αφορά στην μελέτη και στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που 

θα προκύψουν για την ανάπλαση, αξιοποίηση και βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης των κατοίκων του Συνοικισμού, έτσι ώστε να αποκτήσει μία άλλη όψη, 

σύμφωνη με την παλιά του αίγλη. Η ανάπλαση και ανάδειξη του Παλαιού 

Προσφυγικού Συνοικισμού, του τελευταίου ίσως σωζόμενου στην Ελλάδα, θα 

αποτελέσει σημείο αναφοράς και μνήμης της ιστορίας των 2.000 Μικρασιατών της 

Θήβας. Το έργο διαρθρώνεται σε δύο Υποέργα. 

1ο ΥΕ: Μελέτη για την αξιοποίηση του Μικρασιατικού Συνοικισμού Θήβας. 

Περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών αρχιτεκτονικών, ειδικών αρχιτεκτονικών, 

στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών για την αποκατάσταση 15 δημόσιων κτηρίων 

συνολικής επιφάνειας 1.400,00 μ2., καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος 

χώρου του Μικρασιατικού Συνοικισμού στην πόλη της Θήβας. 

2ο ΥΕ: Υλοποίηση Παρεμβάσεων για την Αστική Ανάπλαση του Μικρασιάτικου 

Συνοικισμού Θήβας (στο πρόγραμμα του έργου αναφέρεται η φάση κατασκευής 

αλλά δεν περιλαμβάνεται στο συγχρηματοδοτούμενο έργο) 

Προτεινόμενος Φορέας 

υλοποίησης - Δικαιούχος 

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος μέσω προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» 

 

Μεθοδολογία 

Υλοποίησης 
Ανάθεση μελετών Ν.4412/2016, όπως τροποποιημένος ισχύει (ανοικτή διαδικασία 

κάτω των ορίων του άρθρου 27) από Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. 

Παραδοτέα 
Ανάπλαση κοινοχρήστων υπαίθριων χώρων περιβάλλοντος χώρου κτηρίων. 

Ανακαίνιση και αποκατάσταση 15 κτηρίων   

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 

Το κόστος του 1ου ΥΕ που περιλαμβάνει το σύνολο των υπό εκπόνηση μελετών 

ανέρχεται σε 1.101.148,14€: (888.022,69 καθαρό ποσό) & 213.125,45 Φ.Π.Α 

(24%) 

Το κόστος κατασκευής, το οποίο δεν περιλαμβάνεται σε αυτή τη φάση στο υπό 

ένταξη έργο – μελέτη εκτιμάται σε 6.000.000€ περίπου. 

Τεκμηρίωση 

Προϋπολογισμού 
Προκύπτει με βάση τον φάκελο της εγκεκριμένη μελέτης της ΠΣΤΕ και τον Πίνακα 

προ εκτιμώμενων αμοιβών σταδίων μελέτης (Μάϊος 2021) 

Χρονοδιάγραμμα 

Σύμφωνα με το υποβληθέν ΤΔΕ και τον φάκελο της πρότασης που υποβλήθηκε από 

την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για ένταξη στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, 

έχει γίνει ο ακόλουθος χρονικός προγραμματισμός: 

- Ο καθαρός χρόνος για την εκπόνηση των μελετών της σύμβασης (1ο ΥΕ) 

ανέρχεται σε 9,5 μήνες και ο προβλεπόμενος συνολικός χρόνος για την 

ολοκλήρωση των εγκρίσεων των μελετών έως την ολοκλήρωση και έγκριση των 
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Τευχών Δημοπράτησης σε 15 μήνες. 

- Σημειώνεται ότι για την κατασκευή του έργου, εκτιμάται διάρκεια 48Μ 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αναγκαιότητα - 

Σκοπιμότητα 

Ο προσφυγικός συνοικισμός της Θήβας συν. έκτασης 34.100 τ.μ. (με 125.00 τμ. 

δρόμους) βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Καδμείας, σε εγγύτητα με το 

αρχαιολογικό μουσείο και το λόφο των Καστελλίων και κοντά στον παλιό 

σιδηροδρομικό σταθμό. Κατασκευάστηκε το 1928 με μονώροφα, διώροφα ή 

ημιτριώροφα πέτρινα σπίτια για πρόσφυγες. Σήμερα έχει χάσει τις αρχικές 

οικογένειες κατοίκων και έχει δραματικά υποβαθμιστεί αποτελώντας εστία 

ρύπανσης παρά μνήμης όπως θα έπρεπε να είναι. Απόπειρες αναγέννησης έγιναν και 

στο παρελθόν χωρίς αποτέλεσμα. Η κατάσταση επιδρά αρνητικά στο σύνολο του 

αστικού χώρου της Θήβας και απαιτεί εξυγίανση με παρεμβάσεις αναπλάσεων 

στους κοινόχρηστους χώρους και σε επιλεγμένα κτίρια.  

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Αναβάθμιση της ποιότητας περιβάλλοντος και της ιστορικής ταυτότητας της Θήβας 

σε μια περιοχή που εκπροσωπεί την νεότερη συλλογική μνήμη.   

Ο οικισμός μπορεί να αποτελέσει πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης με μέτρα 

εξασφάλισης  μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, βιοκλιματικής 

αρχιτεκτονικής σε κτίρια και υπαίθριους χώρους και αναβαθμισμένων συνθηκών 

διαβίωσης για τους κατοίκους. / 

Ωφελούμενοι 
Κάτοικοι και πολιτιστικοί φορείς, επιχειρήσεις στους τομείς εμπορίου, πολιτισμού 

και τουρισμού. 

Συνέργεια με άλλες 

δράσεις 

Προγράμματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και 

προγράμματα αναπλάσεων των κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων της πόλης.  
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου μέσω στοχευμένων και επιλεγμένων 

επεμβάσεων που περιλαμβάνουν την αναβάθμιση δημόσιου χώρου, με εφαρμογή 

στην οδό Επαμεινώνδα 

Α/Α 4.1 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣ 4 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σύντομη Τεχνική 

Περιγραφή 

Το έργο αποτελεί τμήμα της Πράξης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Θηβαίων» 

(κωδ. ΟΠΣ 5037893), η οποία είναι ενταγμένη στο ΕΠΑΝΕΚ 2014 - 2020 

Α. Το αντικείμενο της πράξης που είναι σε εξέλιξη αφορά στην δημιουργία 

Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου μέσω στοχευμένων και επιλεγμένων επεμβάσεων που 

περιλαμβάνουν την αναβάθμιση δημόσιου χώρου, την προμήθεια και εγκατάσταση 

συστημάτων έξυπνης πόλης, την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης 

βιώσιμης κινητικότητας, την ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής και την 

προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής. 

Β. Η δράση περιλαμβάνει:  

- Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κύριου εμπορικού άξονα της πόλης οδού 

Επαμεινώνδα. 

- Εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας  

- Προμήθεια και εγκατάσταση στοιχείων ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής  

- Περιλαμβάνει εργασίες που αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση στοιχείων 

ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής  

- Προμήθεια και εγκατάσταση δράσεων προώθησης και προβολής εμπορικής 

περιοχής.  

- Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης 

Προτεινόμενος Φορέας 

υλοποίησης - Δικαιούχος 
 

Δήμος Θηβαίων 

Μεθοδολογία 

Υλοποίησης 
Ανάθεση μελετών και έργων Ν.4412/2016 

Παραδοτέα 
Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση δημόσιων υποδομών καθώς και υποδομών κτιρίων 

εμπορικών επιχειρήσεων στο κέντρο της πόλης.  

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 

μελέτες:  

 

έργο: 1.318.000€ εκ των οποίων: 

- 800.000€ για τις παρεμβάσεις βελτιώσεων στην οδό Επαμεινώνδα  

- 200.000€ για την ανακαίνιση των όψεων των κτιρίων. 

- 318.000€ για την ανάπλαση πλ Κεραμοπούλου (βλ σχετικό Δελτίο) 

Τεκμηρίωση 

Προϋπολογισμού 
Με βάση την απόφαση ένταξης και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΤΔΠ. 

Χρονοδιάγραμμα οργάνωση έργου  
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μελέτες & εγκρίσεις  

κατασκευή 18Μ 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αναγκαιότητα - 

Σκοπιμότητα 

Η  ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή 

παρέμβασης.  

Η αξιοποίηση και ανάδειξη των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιοχής.  

Η πολεοδομική και αισθητική αναβάθμιση της εμπορικής περιοχής του χώρου.  

Η αύξηση της «ελκυστικότητα» της περιοχής.  

Η οικονομική ενίσχυση της περιοχής μέσα από την περαιτέρω ανάδειξη της πόλης 

και των οικονομικών πηγών της και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από την 

αναβάθμιση και λειτουργία της εμπορικής οδού Επαμεινώνδα. 

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Σημαντική προσθήκη στις δημόσιες λειτουργίες  της πόλης  που αναμένεται να 

συμβάλει στην πολιτιστική και οικονομική άνθηση της πόλης.  

Ωφελούμενοι 
Κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης.  Επιχειρήσεις στους τομείς εμπορίου, 

πολιτισμού και τουρισμού  

Συνέργεια με άλλες 

δράσεις 

Προγράμματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για νέες δραστηριότητες και βελτίωση των 

δημόσιων εγκαταστάσεων της πόλης και της οικονομίας της.  
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Δημιουργία επιχειρηματικού σχηματισμού (cluster) για την τόνωση της 

οικονομίας 

Α/Α 4.2 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣ 4 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σύντομη Τεχνική 

Περιγραφή 

Η δράση περιλαμβάνει σε πρώτη φάση ενημέρωση των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και 

διάχυση των πλεονεκτημάτων που τέτοιες συνεργατικές πρωτοβουλίες μπορούν να 

επιφέρουν σε κάθε επιχείρηση ξεχωριστά μέσα από απτά παραδείγματα καλών πρακτικών. 

Σε δεύτερη φάση, υποστήριξη στον σχεδιασμό ή τον επανασχεδιασμό (εάν πρόκειται για 

υφιστάμενες επιχειρήσεις) των λειτουργιών και των διεργασιών τους ώστε να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στα πρότυπα ενός συμφώνου ποιότητας. Η Δράση 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους ενέργειες:  

- Προκαταρκτική εκτίμηση υφιστάμενης κατάστασης με καταγραφή και αξιολόγηση των 

επιχειρήσεων (δυνατά και αδύνατα σημεία / ανάγκες) 

- Δημιουργία μίας μονάδας υπό την αιγίδα του Δήμου Θηβαίων για την οργάνωση της α΄ 

φάσης που αφορά τον προσδιορισμό των κριτηρίων συμμετοχής και την διαβούλευση με τις 

επιχειρήσεις. 

- Σύνταξη τοπικού συμφώνου και προδιαγραφών. Ειδικότερα προσδιορίζονται οι βασικές 

αρχές (π.χ αυτοδέσμευση, εμπιστοσύνη / συνεργασίες, κατάρτιση, ανάδειξη τοπικών 

προϊόντων και εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών, επιβράβευση) και τα κριτήρια (π.χ Ενεργή 

Παρουσία στο Διαδίκτυο σε Ελληνικά & Αγγλικά, Διαχείριση Παρατηρήσεων & 

Παραπόνων, - Χρήση & Προβολή Τουλάχιστον 3 Τοπικών Προϊόντων σε Χώρους 

Εστίασης, Εγκατάσταση & Λειτουργία Συσκευής «Point of Sale» («POS»), Εφαρμογή Κατ’ 

Ελάχιστον Μίας Πρακτικής Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ενός Τουλάχιστον Ρεύματος 

Ανακύκλωσης, κ.λπ) 

- Πιστοποίηση επιχειρήσεων από φορέα που θα προσδιοριστεί από τον φορέα υλοποίησης  

Ανάλογες διεργασίες έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε διάφορες περιπτώσεις. Το πιο κοντινό 

παράδειγμα που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί είναι η «Μελέτη και το Μνημόνιο Συνεργασίας 

για την οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας στη διαδρομή Φύσης και 

Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας» (Σεπτέμβριος 2018, Topos Συμβουλευτική) και η ανάλογη 

δράση που υλοποιείται με αρμόδιο φορέα την Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε  

Προτεινόμενος Φορέας 

υλοποίησης - Δικαιούχος 
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ 

Μεθοδολογία 

Υλοποίησης 
Η δράση θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα από τον Φορέα Λειτουργίας της Διαδρομής. 

Παραδοτέα Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας των επιχειρήσεων 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 
70.000€ 

Τεκμηρίωση 

Προϋπολογισμού 

Ο προϋπολογισμός προκύπτει από ανάλογα έργα και καλύπτει δαπάνες για το κόστος της 

λειτουργία του Τοπικού Συμφώνου και της πιστοποίησης των επιχειρήσεων για τα δυόμιση 

πρώτα χρόνια εφαρμογής του Προγράμματος.  

Χρονοδιάγραμμα 
Οργάνωση έργου 5Μ 

Υλοποίηση 30Μ 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αναγκαιότητα - 

Σκοπιμότητα 

Η δράση είναι αναγκαία και ιδιαίτερα σκόπιμη, ιδιαίτερα στις παρούσες οικονομικές και 

κοινωνικές συνθήκες στην μετά covid εποχή, όπου η ανασυγκρότηση της τοπικής 

οικονομίας της Θήβας θα πρέπει να δομηθείβ΄σ σε ένα άλλο μοντέλο. 



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 79 

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

H συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο Σχέδιο αστικής ανάπλασης (επιχειρήσεις εστίασης, 

επιχειρήσεις και παραγωγοί τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, 

εμπορικές επιχειρήσεις, κ.λπ) θα βοηθήσει άμεσα τους ίδιους τους επιχειρηματίες και τους 

απασχολούμενους στους κύριους τομείς της οικονομίας να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί 

βελτιώνοντας προϊόντα και υπηρεσίες με αποτέλεσμα να αυξήσουν τα εισοδήματά τους. 

Επιπλέον, η δράση αναμένεται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τη συνολική επιχειρηματική 

εικόνα της πόλης και την οικονομία της . 

Ωφελούμενοι Επιχειρήσεις της Θήβας 

Συνέργεια με άλλες 

δράσεις 

Η δράση είναι σε συνέργεια με όλα τα έργα αστικής ανάπλασης με Φορέα Υλοποίησης το 

Δήμο Θήβας καθώς και με εκείνα για την ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της 

Θήβας από την ΕΦΑΒ και συμβάλλει στην προβολή της ταυτότητας της πόλης  

 

  



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 80 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευση των εργαζομένων των ΜΜΕ στους κύριους 

κλάδους οικονομίας και στις νέες τεχνολογίες 

Α/Α 4.3 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣ 4 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σύντομη Τεχνική 

Περιγραφή 

1 Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα της 

Οικονομίας κατά προτεραιότητα στους στρατηγικούς τομείς που έχει αναδείξει η RIS της 

Περιφέρειας Στ. Ελλάδας (τουρισμός, αγροδιατροφή, πολιτισμός δημιουργική βιομηχανία). H δράση 

αφορά σε σχέδια τα οποία θα καταρτίσουν και θα υποβάλλουν για χρηματοδότηση θεσμικοί 

κοινωνικοί εταίροι, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, κλαδικοί φορείς, κ.α, τα οποία κατά προτεραιότητα 

θα αφορούν τους στρατηγικούς τομείς της RIS με σκοπό την Κατάρτιση και Πιστοποίηση 

Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (εκτός των αυτοαπασχολούμενων) 

και την ανάπτυξη ποιοτικών και καινοτόμων υπηρεσιών στον τουρισμό, την αγροδιατροφή και 

τον πολιτισμό. 

4.2 Δημιουργία Ικανοτήτων (Capacity Building) στα στελέχη πεδίου που παρέχουν υπηρεσίες στον 

τομέα του τουρισμού και πολιτισμού σε τοπική κλίμακα 

Η δράση αφορά ένα σύνολο ενεργειών που έχουν σαν στόχο την επιμόρφωση και κατάρτιση του 

προσωπικού που απασχολείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και προϊόντων. Ενδεικτικά, τα 

προγράμματα θα αποτελούνται από οκτώ (4) θεματικές ενότητες, 10 εκπαιδευτών και θα 

ολοκληρώνονται σε 120 ώρες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Τα προγράμματα θα πρέπει να 

συνδυάζονται με διαδραστικές μεθόδους μάθησης ώστε να δίδονται ευκαιρίες ανταλλαγών και 

δικτύωσης τόσο μεταξύ των οργανισμών που συμμετέχουν στη δράση όσο και με μια ευρεία 

ομάδα ομιλητών και εκπαιδευομένων. 

Προτεινόμενος 

Φορέας υλοποίησης  
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ 

Μεθοδολογία 

Υλοποίησης 

Μετά από συνεργασία του Δήμου Θήβας με την αρμόδια Αρχή που θα χρηματοδοτήσει τη Δράση, 

θα επιλεγούν οι Τελικοί Δικαιούχοι, οι οποίοι στη συνέχεια θα υλοποιήσουν τις δράσεις σύμφωνα 

με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

Παραδοτέα Κατάρτιση εργαζομένων και αυτοπαπασχολούμενων (ώρες) 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 
50.000€ 

Τεκμηρίωση 

Προϋπολογισμού 
Ο προϋπολογισμός προκύπτει από ανάλογες δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης 

Χρονοδιάγραμμα 
Οργάνωση έργου 2Μ 

Υλοποίηση 30Μ 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αναγκαιότητα - 

Σκοπιμότητα 

Η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των απασχολούμενων θα ενισχύσουν την 

παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και θα συμβάλλουν στην τόνωση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και της οικονομίας της πόλης.  

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Βελτίωση δεξιοτήτων εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων και μακροπρόθεσμα οφέλη στην 

αγορά εργασίας  

Ωφελούμενοι 

Απασχολούμενοι σε ΜΜΕ επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε κύριους οικονομικούς κλάδους της οικονομίας (π.χ αγροδιατροφή, 

τουρισμός, πολιτισμός) 

Συνέργεια με άλλες 

δράσεις 

Η δράση είναι σε συνέργεια με τις σχετικές δράσεις του Ειδικού Στόχου 4 για την τόνωση της 

επιχειρηματικότητας και ειδικότερα με τη δράση για τη δημιουργία Τοπικού Συμφώνου 

Ποιότητας. 

 



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 81 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Εκπόνηση και εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου και μέσων για την προβολή της 

ταυτότητας της πόλης 

Α/Α 5.1 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣ 5 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σύντομη Τεχνική 

Περιγραφή 

Περιλαμβάνει το λεγόμενο “branding”, δηλαδή την ανάπτυξη της ταυτότητας της Θήβας 

(οπτική ταυτότητα, λογότυπο, κ.λπ) και στη συνέχεια την εκπόνηση και την εφαρμογή του 

επικοινωνιακού σχεδίου (marketing plan) για την προβολή της πόλης σε όλη την περίοδο 

οικοδόμησης του προγράμματος. Παράλληλα, περιλαμβάνει την κατάρτιση και εφαρμογή 

προγράμματος μέσων (media plan) με έμφαση στο Διαδίκτυο. Ένα τέτοιο σχέδιο 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες προβολής και προώθησης (marketing): 

Οργάνωση συνέντευξης τύπου για τουριστικούς και πολιτιστικούς συντάκτες και 

εναρκτήριου γεγονότος του προγράμματος αστικής ανάπλασης (Launching event). 

Ταξίδια εξοικείωσης (famtrips) τουριστικών συντακτών, στελεχών εξειδικευμένων tour 

operators. Στοχευμένο marketing του εγχειρήματος. Σχεδιασμός και Προμήθεια 

αναμνηστικών/συλλεκτικών δώρων σχετικών με τη πόλη. Σχεδιασμός και εκτύπωση 

εντύπων (φυλλάδια, αφίσες). Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων. Οργανωμένη αξιοποίηση 

των πολιτιστικών φορέων της περιοχής και ευρύτερα και των εκδηλώσεων που ήδη 

πραγματοποιούνται για την προβολή . 

Προτεινόμενος Φορέας 

υλοποίησης - Δικαιούχος 
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ 

Μεθοδολογία Υλοποίησης 

Η Πράξη θα υλοποιηθεί: 

- Με ίδια μέσα από τον Δήμο Θήβας και με ανάθεση σε τρίτους σύμφωνα με το 

Ν.4412/2016 για τις συμβάσεις υπηρεσιών, όπως ισχύει 

Παραδοτέα Μελέτη επικοινωνιακού σχεδίου και εφαρμογή προγράμματος μέσων 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 

Εκπόνηση μελέτης: 20.000€ 

Υλοποίηση έργου: 100.000€ 

Τεκμηρίωση 

Προϋπολογισμού 
O Προϋπολογισμός έχει εκτιμηθεί από αντίστοιχα έργα 

Χρονοδιάγραμμα 
Οργάνωση έργου 6Μ 

Υλοποίηση 30Μ 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αναγκαιότητα - 

Σκοπιμότητα 

Η πόλη της Θήβας έχει ανάγκη, εκτός από έργα υποδομής που θα αναδείξουν την ταυτότητα 

της σύγχρονης πόλης, και από ένα νέο «branding» το οποίο θα επικοινωνηθεί και θα 

προβληθεί με τα κατάλληλα μέσα και εργαλεία, δηλαδή με οργανωμένο τρόπο και 

μεθοδολογία. Οι σύγχρονες πόλεις επενδύουν τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα στον τομέα του 

marketing. Κατά συνέπεια το έργο είναι απολύτως αναγκαίο για τους στόχους της 

Στρατηγικής.   

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Το έργο θα συμβάλλει άμεσα στη διαμόρφωση της νέας ταυτότητας και στην προβολή και 

επικοινωνία αυτής της ταυτότητας στο ευρύ κοινό.  

Ωφελούμενοι Επιχειρήσεις και κάτοικοι της Θήβας 

Συνέργεια με άλλες 

δράσεις 

Η δράση είναι σε συνέργεια με όλα τα έργα αστικής ανάπλασης με Φορέα Υλοποίησης το 

Δήμο Θήβας καθώς και με εκείνα για την ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της 

Θήβας από την ΕΦΑΒ και συμβάλλει στην προβολή της ταυτότητας της πόλης  

 

  



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 82 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

και του ηλεκτρονικού πολιτισμού 

Α/Α 5.2 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣ 5 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σύντομη Τεχνική 

Περιγραφή 

Αναβάθμιση ή/και εκσυγχρονισμός της υπάρχουσας ψηφιακής υποδομής του Δήμου Θήβας 

(https://www.visitthiva.gr/) καθώς και συνεχής εμπλουτισμός του περιεχομένου της για την 

προώθηση, οργάνωση και υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης παρουσίασης της πόλης και της 

βιωματικής της εξερεύνησης. Ειδικότερα: 
Σχεδιασμό και δράσεις για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών σε όλους τους σχετικούς 

τομείς που συνδέονται με την πόλη που θα υποστηρίζουν:  

- Συλλογή, οργάνωση και διαδικτυακή προβολή πληροφοριών που αφορούν την ιστορία της 

πόλης, τις θέσεις ενδιαφέροντος και τις επιχειρήσεις. 

- καταγραφή εκδηλώσεων. 

- Ανάδειξη των ιδιαίτερων όψεων της ταυτότητας της πόλης που θα εξειδικευτούν κατά τον 

σχεδιασμό (ανά θεματική / τοπικό δίκτυο, κ.λπ.) μέσα από ποικίλες εφαρμογές (podcasts, 

διαδραστικούς χάρτες, κ.λπ) 

- Ψηφιοποίηση τουριστικών, πολιτισμικών και φυσικών πόρων, διαδρομών και δικτύων. 

- Εφαρμογές αστικών οδηγών για ευέλικτες περιηγήσεις, σημεία ενδιαφέροντος, 

πληροφορίες για προσφορές και αγορές, εστιατόρια, εκδηλώσεις κ.λπ. 

- Εφαρμογές οδηγών μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. 

Προτεινόμενος Φορέας 

υλοποίησης - Δικαιούχος 
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ / ΕΦΑΒ (για την ανάπτυξη πολιτιστικού περιεχομένου και εφαρμογών) 

Μεθοδολογία 

Υλοποίησης 

Η Πράξη θα υλοποιηθεί: 

- Με ίδια μέσα από τον Δήμο Θήβας και με ανάθεση σε τρίτους σύμφωνα με το 

Ν.4412/2016 για τις συμβάσεις υπηρεσιών, όπως ισχύει 

Παραδοτέα  

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 

Εκπόνηση μελέτης: 25.000€ 

Υλοποίηση έργου: 350.000€ 

Τεκμηρίωση 

Προϋπολογισμού 
O Προϋπολογισμός έχει εκτιμηθεί από αντίστοιχα έργα 

Χρονοδιάγραμμα 
Οργάνωση έργου 12Μ 

Υλοποίηση 30Μ 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αναγκαιότητα - 

Σκοπιμότητα 

Το έργο είναι αναγκαίο για την προβολή, την ενημέρωση και επικοινωνία. Η παρουσίαση 

της πόλης στον παγκόσμιο ιστό και η προβολή της μέσα από το Διαδίκτυο εξασφαλίζει 

γρηγορότερη και αμεσότερη ενημέρωση και συμβάλλει στην παράλληλη προβολή και όλων 

των επιμέρους πτυχών και λειτουργιών της. Επιπλέον, η προβολή και περαιτέρω δικτύωση 

μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα (facebook, Instagram, κ.λπ.), έχει τη δυνατότητα να 

δημιουργήσει ψηφιακές κοινότητες, συμβάλλοντας σε μεγαλύτερη διάχυση (ένα καλό 

παράδειγμα αποτελεί η ψηφιακή δικτύωση που έχει αναπτύξει ήδη το Αρχαιολογικό 

Μουσείο Θήβας).  

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα 
Αύξηση επισκεψιμότητας της πόλης με οφέλη στην τοπική οικονομία 

Ωφελούμενοι Κάτοικοι και Δυνητικοί επισκέπτες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής 

Συνέργεια με άλλες 

δράσεις 

Η δράση είναι σε συνέργεια με όλα τα έργα για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και του 

marketing ενώ παράλληλα συμπληρώνει τα έργα αστικής ανάπλασης και ανάδειξης 

αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Θήβας  

 

https://www.visitthiva.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Προστασία και ανάδειξη Συγκροτήματος Μυκηναϊκού Ανακτόρου Καδμείας: Δημιουργία χώρου υψηλής 

επισκεψιμότητας (ενοποίηση χώρων Ο.Τ 342α ΟΤ.336) 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ/ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΟΣ/ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΛΛΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ / 

ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΦΑΒ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ 

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ & 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

-ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΝΩΝ 

-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΟΥ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 

-  Για την ενοποίηση των 

αρχαιολογικών χώρων 

απαιτείται απόφαση του 

Δημου για γεφυροποίηση ή 

κατάργηση οδού Αντιγόνης 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ/ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ 

     

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΦΑΒ. απόφαση 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚ

Α/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/424036/

298155/8344/4357/04-

09-2020 έγκριση 

ανάθεσης μελετών του 

έργου: «Αποκατάσταση 

και Ανάδειξη 

Αρχαιολογικού Χώρου 

Καδμείου Θηβών» 

1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  

2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ  

2020 

   

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ      

ΟΡΙΣΤΙΚΗ  

ΜΕΛΕΤΗ  

ΕΦΑΒ. απόφαση 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚ

Α/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/424036/

298155/8344/4357/04-

09-2020 έγκριση 

ανάθεσης μελετών του 

έργου: «Αποκατάσταση 

και Ανάδειξη 

Αρχαιολογικού Χώρου 

1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  

2. ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΝΩΝ 

ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ  

2020 
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Καδμείου Θηβών» 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ      

ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ   Η/Μ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ 

  

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ      

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    ΙΔΙΩΤΙΚΟ   

ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ    ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  

  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

ΑΛΛΕΣ   ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ    

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

     

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΠΟ 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΚΑΣ 

    Απαιτείται έγκριση 

προκαταρκτικής μελέτης 

από ΚΑΣ για την 

εξασφάλιση της ωρίμανσης 

του έργου 
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Απαιτούμενα Βήματα - Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης 

1. Εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης 

2.1. Απαιτούνται αποφάσεις Δήμου για την διαχείριση της οδού Αντιγόνης (γεφυροποίηση ή κατάργηση)  

2 2. Σε περίπτωση κατάργησης της οδού Αντιγόνης θα γίνει επέκταση της ανασκαφής στο χώρο της οδού 

3. Εκπόνηση των μελετών σε επίπεδο Μελέτης Εφαρμογής (κατά την υλοποίηση του έργου):  

- Αποκαταστάσεων/Συμπληρώσεων/Στερεώσεων 

- Αρχιτεκτονικών  

- Ηλεκτρομηχανολογικών 

- Φωτισμού 

- Φυτεύσεων 

4. Έγκριση ΚΑΣ 

5. Χρηματοδότηση 

Εκτιμώμενος χρόνος ωρίμανσης με αναφορά της διάρκειας ωρίμανσης κάθε επιμέρους σταδίου. 

Αποφάσεις ΕΦΑΒ 6 μήνες 

Προκαταρκτική μελέτη για την 

συνολική αποκτατάσταση  

Εγκρίσεις 

Εργο 40 μήνες 

Άλλες προϋποθέσεις για την ωρίμανση  

(χρηματοδοτικές, κανονιστικές, οργανωτικές, – διοικητικές κλπ) 

Η εξασφάλιση συνεργασίας του Δήμου για το ζήτημα της οδού Αντιγόνης είναι βασική προϋπόθεση. 

Η  χρηματοδότηση των προκαταρκτικών μελετών είναι η βασική προϋπόθεση για την εκκίνηση του έργου.  

Οι προκαταρκτικές μελέτες θα προσδιορίσουν τον ακριβή προϋπολογισμό του έργου.  

Το έργο είναι σημαντικό και έχει τεθεί σε προτεραιότητα.  

Οι εγκρίσεις πρέπει να εξασφαλιστούν με ευθύνη του Δήμου της ΕΦΑΒ και των Διευθύνσεων του ΥΠΠΟ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Προστασία και Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου «Ηλέκτρες Πύλες». 

ΣΤΑΔΙΟ 

ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ/ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΟΣ/ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΛΛΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ /  

ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΦΑΒ 

απόφαση ανάθεσης 

προμελέτης: 

6243/30.11.2015 

 

    

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ/ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ 

      

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

2018 

    

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

2015 

    

ΟΡΙΣΤΙΚΗ  

ΜΕΛΕΤΗ  

      

ΜΕΛΕΤΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

      

ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ     ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η/Μ, 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ 

 

ΤΕΥΧΗ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

      

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ  

  ΙΔΙΩΤΙΚΟ    

ΔΗΜΟΣΙΟ  

ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟ  

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΑΔΕΙΑ  

  ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  

  ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

   

ΑΛΛΕΣ       

ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

      

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΠΟ 

ΤΟΠΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΚΑΣ 

   ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

  



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 89 

 

  

Απαιτούμενα Βήματα - Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης 

Υπάρχει μόνο αποτύπωση και προμελέτη αρχιτεκτονικών από το 2015 και 2018.  Απαιτείται εκπόνηση  προκαταρκτικής μελέτης 

Κατά την εκτέλεση του έργου απαιτείται να εκπονηθούν σε επίπεδο οριστικής μελέτης / μελέτης εφαρμογής οι ακόλουθες επιμέρους μελέτες:  

- Αποκαταστάσεων/Συμπληρώσεων/Στερεώσεων 

- Αρχιτεκτονικών  

- Ηλεκτρομηχανολογικών 

- Φωτισμού 

- Φυτεύσεων 

2. Έγκριση ΚΑΣ 

3. Χρηματοδότηση 

Εκτιμώμενος χρόνος ωρίμανσης με αναφορά της διάρκειας ωρίμανσης κάθε επιμέρους σταδίου. 

Αποφάσεις ΕΦΑΒ 4 ΜΗΝΕΣ 

Μελέτες  

Εγκρίσεις 

Εργο 36 ΜΗΝΕΣ 

  

Άλλες προϋποθέσεις για την ωρίμανση  

(χρηματοδοτικές, κανονιστικές, οργανωτικές, – διοικητικές κλπ) 

Το έργο είναι σημαντικό και έχει τεθεί σε προτεραιότητα. Η Δήμος διαθέτει για το τμήμα του δημόσιου χώρου ευθύνης του (οδός Πολυνείκους) μελέτη ώριμη προς 

εφαρμογή και χρηματοδότηση για την κατασκευή της ανάπλασης. Η ΕΦΑΒ έχει πρόθεση να αναπτύξει το δικό της τμήμα το συντομότερο δυνατόν.  

Η εξασφάλιση χρηματοδότησης της προκαταρκτικής μελέτης είναι η βασική προϋπόθεση για την εκκίνηση του έργου.  

Η Προκαταρκτική μελέτη θα προσδιορίσει τον ακριβή προϋπολογισμό του έργου. 

Οι εγκρίσεις πρέπει να εξασφαλιστούν με ευθύνη της ΕΦΑΒ και των Διευθύνσεων του ΥΠΠΟ.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Αποκατάσταση Ηγεμονικού Μυκηναϊκού Τάφου και δημιουργία επιτόπιου μουσείου Καστελλίων. 

 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ/ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΟΣ/ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ / 

ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΦΑΒ 

απόφαση ανάθεσης 

προμελέτης: 

2275/30.11.2015 

1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

2.ΣΤΑΤΙΚΗ 

3.Η/Μ 

   

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ/ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ 

Εισήγηση ΕΦΑΒ 

15.09.2020 

 

Πλήρης μελέτη σκοπιμότητας 

για όλες τις απαραίτητες 

μελέτες & προϋπολογισμούς 

μελετών 

   

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

2016 

   

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ  1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

2.ΣΤΑΤΙΚΗ 

3.Η/Μ 

   

ΟΡΙΣΤΙΚΗ  

ΜΕΛΕΤΗ  

 1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

2.ΣΤΑΤΙΚΗ 

3.Η/Μ 

   

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   1.ΑΡΧ/ΝΙΚΗ 

2.ΣΤΑΤΙΚΗ 

3.Η/Μ 

 Θα εκπονηθούν κατά την 

υλοποίηση του έργου 

ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ   1.ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ 

3. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 Θα εκπονηθούν κατά την 

υλοποίηση του έργου 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ      
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    ΙΔΙΩΤΙΚΟ   

ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ    ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  

  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

ΑΛΛΕΣ      

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

     

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΠΟ 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - 

ΚΑΣ 

    ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣ 

 

Απαιτούμενα Βήματα - Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης 

Υπάρχουν σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης 1)Αρχιτεκτονικά, 2)Στατικά, 3)Η/Μ.  

Απαιτούνται κατά την υλοποίηση του έργου η  εκπόνηση των εξής μελετών σε επίπεδο Μελέτης Εφαρμογής: αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών 

Επίσης απαιτείται να εκπονηθεί η μελέτη συντήρησης διατηρούμενων τοιχογραφιών, η μελέτη για την επανατοποθέτηση αντιγράφων καθώς και η μελέτη φωτισμού 

2. Έγκριση ΚΑΣ 

3. Χρηματοδότηση 

Εκτιμώμενος χρόνος ωρίμανσης με αναφορά της διάρκειας ωρίμανσης κάθε επιμέρους σταδίου. 

Αποφάσεις ΕΦΑΒ 4ΜΗΝΕΣ 

Μελέτες  

Εγκρίσεις 

Εργο 42 ΜΗΝΕΣ 

  

Άλλες προϋποθέσεις για την ωρίμανση  

(χρηματοδοτικές, κανονιστικές, οργανωτικές, – διοικητικές κλπ) 

Έγκριση της  οριστικής μελέτης από το αρμόδιο γνωμοδοτικό Όργανο (ΚΑΣ) και έκδοση της σχετικής απόφασης  

Οι εγκρίσεις πρέπει να εξασφαλιστούν με ευθύνη της ΕΦΑΒ και των Διευθύνσεων του ΥΠΠΟ.  



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 92 

 

  



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 93 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Ανάδειξη Α.Χ «Βυζαντινό Εργαστήριο Μεταξιού» και ένταξη του στο δίκτυο επισκέψιμων μνημείων της 

δυτικής Καδμείας. 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ/ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΟΣ/ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

/  

ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΦΑΒ 

Απόφαση 

ανάθεσης 

προμελέτης: 

2018 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 

   

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ/ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ 

     

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

2019 

   

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

2019 

   

ΟΡΙΣΤΙΚΗ  

ΜΕΛΕΤΗ  

  1.ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΗ 

2.Η/Μ 

  

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   1.ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΗ 

2.Η/Μ 

 Εκπόνηση κατά την 

εκτέλεση του έργου 

ΑΛΛΕΣ   1.ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

2.ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ 

 Εκπόνηση κατά την 

εκτέλεση του έργου 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ      

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    ΙΔΙΩΤΙΚΟ   

ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ    ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  

  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 94 

ΑΛΛΕΣ      

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

     

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΠΟ 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - 

ΚΑΣ 

    ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ 

ΚΑΣ 

 

 

  

 

Απαιτούμενα Βήματα - Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης 

Υπάρχει μόνο αποτύπωση και αρχιτεκτονική προμελέτη.   

Απαιτείται να επικαιροποιηθεί / συμπληρωθεί και να εγκριθεί μετά από θετική γνωμοδότηση από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (ΚΑΣ) 

Κατά την υλοποίηση του έργου θα απαιτηθεί η εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών σε επίπεδο οριστικών μελετών / μελετών Εφαρμογής: Αρχιτεκτονικών, 

Ηλεκτρομηχανολογικών, Φωτισμού, Φυτεύσεων  

Χρηματοδότηση για την επικαιροποίηση της αρχιτεκτονικής προμελέτης. 

Εκτιμώμενος χρόνος ωρίμανσης με αναφορά της διάρκειας ωρίμανσης κάθε επιμέρους σταδίου. 

Αποφάσεις ΕΦΑΒ 6 ΜΗΝΕΣ 

Μελέτες  

Εγκρίσεις 

Εργο 36 ΜΗΝΕΣ 

  

Άλλες προϋποθέσεις για την ωρίμανση  

(χρηματοδοτικές, κανονιστικές, οργανωτικές, – διοικητικές κλπ) 

Η εγκεκριμένη προμελέτη  θα προσδιορίσει τον ακριβή προϋπολογισμό του έργου.  

Οι εγκρίσεις πρέπει να εξασφαλιστούν με ευθύνη της ΕΦΑΒ και των Διευθύνσεων του ΥΠΠΟ.  



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 95 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Αποκατάσταση και επανάχρηση του Διατηρητέου κτηρίου «Οικίας Ζιώμα» 

 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ/ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΟΣ/ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / 

ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΦΑΒ 

απόφαση ανάθεσης 

προμελέτης: 

2015 
 

   

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ/ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ 

     

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

2017 
   

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

2017 
   

ΟΡΙΣΤΙΚΗ  

ΜΕΛΕΤΗ  
 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

2017 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 Η/Μ, ΣΤΑΤΙΚΗ 

  

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ      

ΑΛΛΕΣ      

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ      

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ  
  

ΙΔΙΩΤΙΚΟ 

  ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ    ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  
  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 96 

ΑΛΛΕΣ      

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
     

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΠΟ 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - 

ΚΑΣ 

   
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 

 

 

  

 

Απαιτούμενα Βήματα - Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης 

1.Υπάρχει αρχιτεκτονική μελέτη σε επίπεδο οριστικής, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί 

2. Απαιτείται η εκπόνηση των εξής μελετών σε επίπεδο οριστικής μελέτης / μελέτης Εφαρμογής: Αρχιτεκτονικών στατικών, Η/Μ. 

3. Εγκρίσεις μελετών  

4. Χρηματοδότηση 

Εκτιμώμενος χρόνος ωρίμανσης με αναφορά της διάρκειας ωρίμανσης κάθε επιμέρους σταδίου. 

Αποφάσεις ΕΦΑΒ 6 ΜΗΝΕΣ 

Μελέτες  

Εγκρίσεις 

Εργο 24 ΜΗΝΕΣ 

  

Άλλες προϋποθέσεις για την ωρίμανση  

(χρηματοδοτικές, κανονιστικές, οργανωτικές, – διοικητικές κλπ) 

Η εξασφάλιση χρηματοδότησης των αναγκαίων μελετών ωρίμανσης, οι οποίες θα προσδιορίσουν τον ακριβή προϋπολογισμό του έργου. 

Οι εγκρίσεις πρέπει να εξασφαλιστούν με ευθύνη της ΕΦΑΒ και των Διευθύνσεων του ΥΠΠΟ.  



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 97 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΩ ΠΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΛΥΚΗΣ 

 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ/ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΟΣ/ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ /  

ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΦΑΒ 

απόφαση ανάθεσης 

προμελέτης: 

2018 

 

   

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ/ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ 

 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ  

   

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

 

   

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

2015 

  

ΟΡΙΣΤΙΚΗ  

ΜΕΛΕΤΗ  

 - ΣΤΑΤΙΚΗ 

-ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ & 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΡΧΙΤ/ΚΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 

-ΣΤΑΤΙΚΗ  

-Η/Μ 

-ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

  

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ      

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ      

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    ΙΔΙΩΤΙΚΟ   

ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ    ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 98 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  

  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

ΑΛΛΕΣ      

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

     

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΠΟ 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΚΑΣ 

   ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

 

 

 

  

 

Απαιτούμενα Βήματα - Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης 

Έχει ανατεθεί Γεωλογική και Γεωτεχνική Μελέτη σταθεροποίησης βραχωδών πρανών και προκαταρκτική  μελέτη Σκοπιμότητας Αρχαιολογικού Χώρου Αλυκής. 

Απαιτείται η εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης για την ανάδειξη του χώρου και η εκπόνηση οριστικής μελέτης / μελέτης εφαρμογής για τις αποκαταστάσεις /συμπληρώσεις / 

ανακτήσεις,  ηλεκτρομηχανολογικών, φωτισμού, φυτεύσεων 

2. Έγκριση ΚΑΣ 

3. Χρηματοδότηση 

Εκτιμώμενος χρόνος ωρίμανσης με αναφορά της διάρκειας ωρίμανσης κάθε επιμέρους σταδίου. 

Αποφάσεις ΕΦΑΒ 12 ΜΗΝΕΣ 

Μελέτες  

Εγκρίσεις 

Εργο 36 ΜΗΝΕΣ 

Άλλες προϋποθέσεις για την ωρίμανση  

(χρηματοδοτικές, κανονιστικές, οργανωτικές, – διοικητικές κλπ) 

Η εξασφάλιση χρηματοδότησης της προκαταρκτικής μελέτης είναι η βασική προϋπόθεση για την εκκίνηση του έργου.  

Οι εγκρίσεις πρέπει να εξασφαλιστούν με ευθύνη της ΕΦΑΒ και των Διευθύνσεων του ΥΠΠΟ.  



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 99 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΤΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ 

 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ/ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΟΣ/ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ /  

ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΦΑΒ 

πρόταση έργου 

«Αναβάθμιση 5 

αρχαιολογικών χώρων 

στην πόλη των Θηβών"  

2020 

 

  Η πρόταση της ΕΦΑΒ 

προβλέπει έργο μικρής 

κλίμακας με αυτεπιστασία  

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ/ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ 

  ΕΡΕΥΝΑ- 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

  

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
  

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ     ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ  

ΜΕΛΕΤΗ  

    ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ      

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ      

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    ΙΔΙΩΤΙΚΟ   

ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ    ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  

  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

ΑΛΛΕΣ      
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ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

     

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΠΟ 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΚΑΣ 

   ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

 

 

 

  

 

Απαιτούμενα Βήματα - Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης 

Υπάρχει πρόταση της ΕΦΑΒ για διαχείριση τουλάχιστον 5 αρχαιολογικών χώρων μικρής κλίμακας στην Καδμεία. 

Απαιτείται εκπόνηση προμελέτης για την διαχείριση και ανάδειξη των χώρων. 

Κατά την υλοποίηση του έργου θα απαιτηθεί η εκπόνηση οριστικών μελετών /μελετών εφαρμογής ανά θέση για την αποκατάσταση των μνημείων 

(αποκαταστάσεων/συμπληρώσεων/στερεώσεων), και επιπλέον: αρχιτεκτονική μελέτη συνολικής διαμόρφωσης, στατική (πρανών), Η/Μ, φωτισμού, πρασίνου, σήμανσης.  

2. Έγκριση ΚΑΣ 

3. Χρηματοδότηση 

Εκτιμώμενος χρόνος ωρίμανσης με αναφορά της διάρκειας ωρίμανσης κάθε επιμέρους σταδίου. 

Αποφάσεις ΕΦΑΒ 4 ΜΗΝΕΣ (ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ) 

Μελέτες  

Εγκρίσεις 

Εργο 24 ΜΗΝΕΣ 

  

Άλλες προϋποθέσεις για την ωρίμανση  

(χρηματοδοτικές, κανονιστικές, οργανωτικές, – διοικητικές κλπ) 

Η εξασφάλιση χρηματοδότησης της προμελέτης  η βασική προϋπόθεση για την εκκίνηση του έργου.  

Οι εγκρίσεις των μελετών πρέπει να εξασφαλιστούν με ευθύνη της ΕΦΑΒ και των Διευθύνσεων του ΥΠΠΟ.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΒΙΡΕΙΟΥ 

 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ/ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΟΣ/ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΛΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

/  

ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΦΑΒ 

2020 

    

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ/ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ 

 -ΕΡΕΥΝΑ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

   

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ  -ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
   

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ  -ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 

-ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

-Η/Μ 

-ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

-ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

   

ΟΡΙΣΤΙΚΗ  

ΜΕΛΕΤΗ  

 -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 

-ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

-Η/Μ 

-ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

-ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

   

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ      

ΤΕΥΧΗ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

     

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ  

  ΙΔΙΩΤΙΚΟ   

ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟ 
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ    ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  

  ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

  

ΑΛΛΕΣ      

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

     

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΠΟ 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

- ΚΑΣ 

    ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

 

 

  

 

Απαιτούμενα Βήματα - Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης 

Υπάρχει η πρόθεση της ΕΦΑΒ για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου. 

Απαιτείται η εκπόνηση προμελέτης για τη συνολική ανάδειξη του χώρου και την προστασία των μνημείων προκειμένου να εξασφαλιστεί η ωρίμανση του έργου. Στη συνέχεια 

θα απαιτηθεί να εκπονηθούν σε επίπεδο οριστικής μελέτης / μελέτης εφαρμογής επιμέρους μελέτες (αρχιτεκτονική διαμορφώσεων, Η/Μ, σήμανσης, κ.λπ) 

Έγκριση ΚΑΣ 

Χρηματοδότηση 

Εκτιμώμενος χρόνος ωρίμανσης με αναφορά της διάρκειας ωρίμανσης κάθε επιμέρους σταδίου. 

Αποφάσεις ΕΦΑΒ 12 ΜΗΝΕΣ  

Μελέτες  

Εγκρίσεις 

Εργο 36 ΜΗΝΕΣ 

Άλλες προϋποθέσεις για την ωρίμανση  

(χρηματοδοτικές, κανονιστικές, οργανωτικές, – διοικητικές κλπ) 

Βασική προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση επαρκούς οδικής πρόσβασης από την επαρχιακή οδό η οποία είναι ευθύνη του Δήμου. 

Η εξασφάλιση χρηματοδότησης των μελετών είναι η βασική προϋπόθεση για την εκκίνηση του έργου.  

Οι εγκρίσεις πρέπει να εξασφαλιστούν με ευθύνη της ΕΦΑΒ και των Διευθύνσεων του ΥΠΠΟ.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Αρχαιολογικού Πάρκου Μεγάλου Καστελλίου. Διαμόρφωση του λόφου και παρεμβάσεις σε 

τμήματα οδών που περιβάλλουν τον Λόφο 

 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ/ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΟΣ/ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ /  

ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΦΑΒ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ 

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 2016 

 

-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ 

 

ΔΗΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ 

– ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ  

- Ο Δήμος έχει εκδηλώσει 

ενδιαφέρον  για την 

χρηματοδότηση του έργου 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ/ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ 

Εισήγηση ΕΦΑΒ 

15.09.2020 

 

πλήρης μελέτη σκοπιμότητας για 

όλες τις απαραίτητες μελέτες & 

προϋπολογισμούς μελετών 

   

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ  1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  

2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ  

2018 

   

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ  1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

2.ΣΤΑΤΙΚΗ 

3.Η/Μ 

   

ΟΡΙΣΤΙΚΗ  

ΜΕΛΕΤΗ  

 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  

2. ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΝΩΝ 

ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ  

2020 

   

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

2.ΣΤΑΤΙΚΗ 

3.Η/Μ 

   

ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ      

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ   ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ   

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    ΙΔΙΩΤΙΚΟ   

ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ    ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  

  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   
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ΑΛΛΕΣ   ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ   

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΠΟ 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΚΑΣ 

   ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

(ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΥΠΟΒΟΛΗ) 
 

 

 

  

 

Απαιτούμενα Βήματα - Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης 

1. Οι μελέτες βρίσκονται στην κατοχή της ΕΦΑΒ 

2. Έγκριση ΚΑΣ 

3. Απαιτούνται αποφάσεις Δημου για την υιοθέτηση του έργου και την ένταξή του σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για την κατασκευή.  

4. Απαιτούνται τεύχη δημοπράτησης 

 

Εκτιμώμενος χρόνος ωρίμανσης με αναφορά της διάρκειας ωρίμανσης κάθε επιμέρους σταδίου. 

Αποφάσεις Δήμου 6 μήνες 

Μελέτες  6 μήνες 

Εγκρίσεις  

Εργο 36 μήνες 

  

Άλλες προϋποθέσεις για την ωρίμανση  

(χρηματοδοτικές, κανονιστικές, οργανωτικές, – διοικητικές κλπ) 

Η εξασφάλιση συνεργασίας του Δήμου με την ΕΦΑΒ για την υιοθέτηση του έργου, την παραχώρηση των μελετών και την εξασφάλιση εγκρίσεων ΚΑΣ είναι βασική 

προϋπόθεση. 

Η  χρηματοδότηση των μελετών είναι η βασική προϋπόθεση για την εκκίνηση του έργου.  

Το έργο είναι σημαντικό και έχει τεθεί σε προτεραιότητα.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Διαμόρφωση οδών Αμφίωνος, Πολυνείκους και Δράκου προ αρχαιολογικών χώρων Ηλεκτρών Πυλών, Ιερού 

Ηρακλέους και συγκροτήματος οδού Δράκου 

 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ/ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΟΣ/ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ /  

ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΦΑΒ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ 

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 

6243/30.11.2015  

ΔΗΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ 

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ – 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΜΕΛΕΤΩΝ &  ΕΡΓΟΥ 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 

ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

    

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ/ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ 

     

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΦΑΒ  

ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΔΟΥ 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΟΥΣ 
   

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΒ  

ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  

ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ 

   

ΟΡΙΣΤΙΚΗ  

ΜΕΛΕΤΗ  

 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ     
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ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣ 

(μέσω χορηγείας) 

1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

2.Η/Μ 

3.ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ 

   

ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ      

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ 

(μέσω χορηγείας) 

1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

2.Η/Μ 

3.ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ 

   

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    ΙΔΙΩΤΙΚΟ   

ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ    ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  

  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

ΑΛΛΕΣ      

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

   ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΠΟ 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΚΑΣ 

   ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

 

 

 

Απαιτούμενα Βήματα - Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης 

Το έργο είναι ώριμο και έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. 

Απαιτούνται: 1. Απόφαση Δημου για την δημοπρασία ανάθεσης της εφαρμογής 2. Έγκριση Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων ή ΚΑΣ 

3. Διαδικασίες δημοπράτησης 

Εκτιμώμενος χρόνος ωρίμανσης με αναφορά της διάρκειας ωρίμανσης κάθε επιμέρους σταδίου. 

Αποφάσεις  1 μήνας 

Μελέτες  - 

Εγκρίσεις 3 μήνες 

Εργο 12 μήνες 

Άλλες προϋποθέσεις για την ωρίμανση  

(χρηματοδοτικές, κανονιστικές, οργανωτικές, – διοικητικές κλπ) 

Η εξασφάλιση συνεργασίας του Δήμου με ΕΦΑΒ για την έκριση. 

Διαβούλευση με τους κατοίκους για την εφαρμογή και κυρίως για την διαχείριση της στάθμευσης  

Το έργο είναι πιλοτικό και πρέπει να εφαρμοστή με προσοχή και υπό στενή παρακολούθηση από τον Δήμο.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Διαμόρφωση Πλατείας Κεραμόπουλου  και προσβάσεων στις οδούς Θρεψιάδη και Πινδάρου 

 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ/ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΟΣ/ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΛΛΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ /  

ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ  

απόφαση ένταξης στο 

πρόγραμμα: «Ανοικτά 

Κέντρα Εμπορίου Δήμου 

Θηβαίων. Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 

Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020» 

 

ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ 

ΕΦΑΒ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ 

ΔΙΚΟΥ ΤΗΣ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

- Το τμήμα της πλατείας 

ευθύνης ΕΦΑΒ πρέπει να 

ενταχθεί και αυτό στην 

διαμόρφωση. Η ΕΦΑΒ 

διαθέτει προμελέτη. 

Προαπαιτείται η μεταστέγαση 

των αποθηκών της ΕΦΑΒ που 

καταλαμβάνουν σήμερα μέρος 

της πλατείας  και η 

εκκαθάριση του χώρου. 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ/ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ 

     

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΦΑΒ 

ΔΗΜΟΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ 

 

 
   

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΒ  

ΔΗΜΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ    

ΟΡΙΣΤΙΚΗ  

ΜΕΛΕΤΗ  

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 

Η/Μ 

ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ  

   

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 

Η/Μ 

ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ 

   

ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ      
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ΤΕΥΧΗ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 

Η/Μ 

ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ 

   

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ  

  ΙΔΙΩΤΙΚΟ   

ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ    ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  

  ΑΠΑΛΛΑΓΗ   

ΑΛΛΕΣ      

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

    ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΠΟ 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - 

ΚΑΣ 

    ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

 

  

 

Απαιτούμενα Βήματα - Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης 

Το έργο είναι ώριμο και έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ως προς το τμήμα του Δήμου.  

Απαιτούνται για το τμήμα του Δήμου: 

1. Απόφαση Δήμου για την δημοπρασία ανάθεσης της εφαρμογής  

2. Έγκριση Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων ή ΚΑΣ 

3. Διαδικασίες δημοπράτησης   

Εκτιμώμενος χρόνος ωρίμανσης με αναφορά της διάρκειας ωρίμανσης κάθε επιμέρους σταδίου. 

Αποφάσεις   

Μελέτες   

Εγκρίσεις 3 μήνες για το τμήμα Δήμου  

Εργο 12 μήνες  για το τμήμα Δήμου  

  

Άλλες προϋποθέσεις για την ωρίμανση  

(χρηματοδοτικές, κανονιστικές, οργανωτικές, – διοικητικές κλπ) 

Η εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού του Δήμου με ΕΦΑΒ για την ολοκλήρωση και συναρμογή των μελετών ΕΦΑΒ με εκείνες του Δήμου καθώς και για τις σχετικές 

εγκρίσεις ΥΠΠΟ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Ανάπλαση περιοχής «Νοτίων Πυλών» Καδμείας. Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων. 

 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ/ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΟΣ/ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

/  

ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙ

ΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ  

απόφαση ένταξης σε 

πρόγραμμα του 

Πράσινου Ταμείου για 

διενέργεια 

αρχιτεκτονικών 

διαγωνισμών αστικών 

αναπλάσεων 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ   -  Ο Δήμος έχει αποφασίσει να 

συμμετάσχει στο πρόγραμμα και 

έχει  προχωρήσει στην 

διενέργεια του Αρχιτεκτονικού 

Διαγωνισμού   

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ/ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ 

     

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣ  

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ  

 

   

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ 

   

ΟΡΙΣΤΙΚΗ  

ΜΕΛΕΤΗ  

ΔΗΜΟΣ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 

ΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Η/Μ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

  

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 

ΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Η/Μ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
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ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣ     

ΤΕΥΧΗ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 

ΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Η/Μ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

  

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ  

  ΙΔΙΩΤΙΚΟ 

(για τις εγκαταστάσεις Συλλόγου 

«Επαμεινώνδας») 

  

ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ    ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  

  ΑΠΑΛΛΑΓΗ   

ΑΛΛΕΣ      

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

    ΑΠΟΔΟΧΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΠΟ 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - 

ΚΑΣ 

    ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

Απαιτούμενα Βήματα - Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης 

1. Ο Δήμος διοργανώνει τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.  2. Ο Δήμος αναθέτει την μελέτη στους νικητές του 1ου Βραβείου. 

3. Εκπόνηση πλήρων μελετών και τευχών δημοπράτησης: Αρχιτεκτονικών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Στατικών, Πρασίνου 2. Εγκρίσεις ΕΦΑΒ ή και ΚΑΣ 

3. Εξασφάλιση χρηματοδότησης του έργου  

Εκτιμώμενος χρόνος ωρίμανσης με αναφορά της διάρκειας ωρίμανσης κάθε επιμέρους σταδίου. 

Αποφάσεις Δήμου 1 μήνας 

Μελέτες  18 μήνες περιλαμβανομένου του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 

Εγκρίσεις  

Εργο 24 μήνες 

Άλλες προϋποθέσεις για την ωρίμανση  

(χρηματοδοτικές, κανονιστικές, οργανωτικές, – διοικητικές κλπ) 

Η επιτυχία του διαγωνισμού ως προς την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Η αποφασιστικότητα του Δήμου να εφαρμόσει το 1ο βραβείο.. Διαβουλεύσεις με του φορείς της 

πόλης και τους κατοίκους. Οι εγκρίσεις πρέπει να εξασφαλιστούν με ευθύνη του Δήμου της ΕΦΑΒ και των Διευθύνσεων του ΥΠΠΟ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Ανάπλαση και αξιοποίηση Μικρασιατικού Συνοικισμού Θήβας   

 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ/ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΟΣ/ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ /  

ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ 

παλαιά προγράμματα ανάπλασης  

1980, 1984, 1986 

ΔΗΜΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

2020 

 

 
  Το μέγεθος του 

προγράμματος απαιτεί 

σύνθετες προσεγγίσεις με 

κοινωνικές έρευνες καθώς 

και διαβουλεύσεις για τα 

ζήτήματα συμμετοχής 

κατοίκων και ιδιοκτητών σε 

ένα πρόγραμμα αστικής 

αναγέννησης του 

Συνοικισμού. 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ/ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ 

    Προτείνεται η σύνταξη 

μελέτης στρατηγικής για την 

διαπίστωση της έκτασης του 

προβλήματος και των 

δυνατοτήτων ανάπτυξης 

ενός πρότυπου οικισμού με 

πρότυπες διαδικασίες 

συμμετοχής και 

χρηματοδότησης.  

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ   

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  

ΣΤΑΤΙΚΗ 

Η/Μ 

 ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 Απαιτείται η ανάπτυξη των 

μελετών σε φάσεις με 

ενδιάμεσες διαβουλεύσεις 

και εγκρίσεις 
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ΟΡΙΣΤΙΚΗ  

ΜΕΛΕΤΗ  
ΔΗΜΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  

ΣΤΑΤΙΚΗ 

-Η/Μ 

-ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

  

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  

ΣΤΑΤΙΚΗ 

 Η/Μ 

- ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

  

ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ      

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ   ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ   

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    ΙΔΙΩΤΙΚΟ   

ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ    ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  

  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

ΑΛΛΕΣ      

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

   ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΠΟ 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΚΑΣ 

   ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΚΑΣ 

 

 



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 114 

 

  

 

Απαιτούμενα Βήματα - Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης 

1. Απαιτούνται αποφάσεις Δήμου για την συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και τις διαβουλεύσεις με τους ιδιοκτήτες και κατοίκους.  

2. Προτείνεται η ανάπτυξη ερευνών και μελετών σε φάσεις.  

3. Προτείνεται σύνταξη στρατηγικής μελέτης και προμελέτης για τα πολεοδομικά και κυκλοφοριακά ζητήματα 

4. Απαιτούνται όλες οι μελέτες κτιριακών έργων και έργων υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων: Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Φωτισμού, Πρασίνου κλπ 

5. Απαιτείται εξεύρεση χρηματοδοτήσεων μελετών και έργων 

Εκτιμώμενος χρόνος ωρίμανσης με αναφορά της διάρκειας ωρίμανσης κάθε επιμέρους σταδίου. 

Αποφάσεις  6 μήνες 

Μελέτες  12μήνες 

Εγκρίσεις  

Εργο 48 μήνες 

  

Άλλες προϋποθέσεις για την ωρίμανση  

(χρηματοδοτικές, κανονιστικές, οργανωτικές, – διοικητικές κλπ) 

Η εξασφάλιση της συναίνεσης ιδιοκτητών και κατοίκων θεωρείται απαραίτητη για την εφαρμογή ενός πρότυπου προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης του οικισμού.  

Προτείνεται η αναζήτηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων για την αξιοποίηση του συνοικισμού και την εφαρμογή του προγράμματος .   

 



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 115 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Ανάδειξης του Νερόμυλου και του περιβάλλοντος χώρου 

 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ/ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΟΣ/ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ /  

ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ 

παλαιά μελέτη  

1985. 

ΔΗΜΟΣ επικαιροποίηση 

μελέτης 

2020  

    

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ/ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ 

     

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ      

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ      

ΟΡΙΣΤΙΚΗ  

ΜΕΛΕΤΗ  

 1.ΑΡΧΙΤ/ΚΗ  

2.ΣΤΑΤΙΚΗ 

3. Η/Μ 

   

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   1.ΑΡΧΙΤ/ΚΗ  

2. ΣΤΑΤΙΚΗ 

3.Η/Μ 

  

ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ      

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ   1. ΑΡΧΙΤ/ΚΗ  

2. ΣΤΑΤΙΚΗ 

3. Η/Μ 

  

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    ΙΔΙΩΤΙΚΟ   

ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ    ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 116 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  

     

ΑΛΛΕΣ      

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

   ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΠΟ 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΚΑΣ 

   ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

 

 

  

 

Απαιτούμενα Βήματα - Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης 

Εκπόνηση των μελετών σε επίπεδο Μελέτης Εφαρμογής:  

- Αρχιτεκτονικών  

- Στατικών 

- Ηλεκτρομηχανολογικών 

2. Έγκριση ΥΠΠΟ 

3. Χρηματοδότηση έργου 

Εκτιμώμενος χρόνος ωρίμανσης με αναφορά της διάρκειας ωρίμανσης κάθε επιμέρους σταδίου. 

Αποφάσεις   

Μελέτες  12 μήνες 

Εγκρίσεις  

Εργο 24 μήνες 

  

Άλλες προϋποθέσεις για την ωρίμανση  

(χρηματοδοτικές, κανονιστικές, οργανωτικές, – διοικητικές κλπ) 

Η  χρηματοδότηση των μελετών εφαρμογής είναι η βασική προϋπόθεση για την εκκίνηση του έργου.  

Οι μελέτες θα προσδιορίσουν τον ακριβή προϋπολογισμό του έργου.  

Το έργο είναι σημαντικό και έχει τεθεί σε προτεραιότητα.  

Οι εγκρίσεις πρέπει να εξασφαλιστούν με ευθύνη του Δήμου και της ΕΦΑΒ  

 



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 117 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Βελτίωση κτιρίου Παλαιού Νοσοκομείου για δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Προβολής Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς Θήβας 

 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ/ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΟΣ/ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΛΛΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ /  

ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 2020 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ & 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

ΣΤΑΤΙΚΗ  

-ΑΡΧΙΤ/ΚΗ  

-Η/Μ 

   

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ/ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ 

     

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ      

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ    

ΟΡΙΣΤΙΚΗ  

ΜΕΛΕΤΗ  

ΔΗΜΟΣ  απόφαση για ανοικτή 

διαδικασία ανάθεσης μελέτης 

2020 

1. ΑΡΧΙΤ/ΚΗ 

2. ΣΤΑΤΙΚΗ  

3. Η/Μ 

ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ 

2020 

   

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  1. ΑΡΧΙΤ/ΚΗ  

2. ΣΤΑΤΙΚΗ  

3. Η/Μ 

ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ 

2020 

   

ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ      

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ   ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

1. ΑΡΧΙΤ/ΚΗ  

2. ΣΤΑΤΙΚΗ  

3. Η/Μ 

  

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ   ΙΔΙΩΤΙΚΟ   



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 118 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ  ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ    ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΗ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  

     

ΑΛΛΕΣ      

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

     

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΠΟ 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - 

ΚΑΣ 

   ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

 

 

  

 

Απαιτούμενα Βήματα - Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης 

 

Εκτιμώμενος χρόνος ωρίμανσης με αναφορά της διάρκειας ωρίμανσης κάθε επιμέρους σταδίου. 

Αποφάσεις ΕΦΑΒ  

Μελέτες   

Εγκρίσεις  

Εργο 24 μήνες 

  

Άλλες προϋποθέσεις για την ωρίμανση  

(χρηματοδοτικές, κανονιστικές, οργανωτικές, – διοικητικές κλπ) 



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 119 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου μέσω στοχευμένων και επιλεγμένων επεμβάσεων που 

περιλαμβάνουν την αναβάθμιση δημόσιου χώρου, με εφαρμογή στην οδό Επαμεινώνδα 

 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ/ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΟΣ/ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ /  

ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΝΑΙ   - ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΕΡΓΟ  

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ/ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ 

ΝΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

   

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ      

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ  ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΣΙΜΟΥ 

   

ΟΡΙΣΤΙΚΗ  

ΜΕΛΕΤΗ  

     

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ      

ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ      

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ      

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    ΙΔΙΩΤΙΚΟ 

(για τα κτίρια των 

επιχειρήσεων) 

  

ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ    ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  

  ΑΠΑΛΛΑΓΗ   

ΑΛΛΕΣ      



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης  

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 120 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

     

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΠΟ 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΚΑΣ 

   ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

 

 

 

Απαιτούμενα Βήματα - Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης 

Ο Δήμος έχει εξασφαλίσει την συμμετοχή στο πρόγραμμα με χρηματοδότηση 1.318.000 και πρέπει να εφαρμόσει τις δράσεις με προμήθειες υπηρεσιών και υλικών. 

 

Εκτιμώμενος χρόνος ωρίμανσης με αναφορά της διάρκειας ωρίμανσης κάθε επιμέρους σταδίου. 

Αποφάσεις Δήμου  

Μελέτες   

Εγκρίσεις  

Εργο 18 μήνες 

  

Άλλες προϋποθέσεις για την ωρίμανση  

(χρηματοδοτικές, κανονιστικές, οργανωτικές, – διοικητικές κλπ) 

 


