ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Οφελη στο Πλαισιο της Πραξης
«Βιοκλιματικη Αναπλαση Οινοφυτων»
Τα πολλαπλά οφέλη που αποκομίζονται από την ανάπλαση της περιοχής παρέμβασης είναι τα ακόλουθα:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Αύξηση χώρων πρασίνου
Αναβάθμιση του μικροκλίματος του πυκνοδομημένου
αστικού ιστού

Τίτλος Πράξης:

Αισθητική αναβάθμιση της περιοχής των Οινοφύτων
Δημιουργία βιοκλιματικά αναβαθμισμένων υπαίθριων
δημόσιων χώρων

«Βιοκλιματική Ανάπλαση
Οινοφύτων»

Βελτίωση της ποιότητας ζωής, τόσο των κατοίκων όσο
και των επισκεπτών της περιοχής των Οινοφύτων
Βελτίωση των επιπέδων θερμικής άνεσης
των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου Τανάγρας
Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
Βελτίωση της επιβαρυμένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης
της περιοχής, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε βιομηχανική ζώνη

τΕΧνικΕς προδιαγραφΕς ςηματοδοτηςης του Εςπα

Συμβολή στους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης
και την αποφυγή κυκλοφοριακών φόρτων

Κάθετη διάταξη σημαίας και αναφοράς Ταμείων

Η περιοχή παρέμβασης είναι πλέον φιλική προς τους πεζούς,
καθώς η ποσότητα των δημόσιων χώρων που διατίθενται
για τα αυτοκίνητα είναι πλέον λιγότερη από αυτή
που διατίθενται στους πεζούς
Το έντυπο παρήχθη στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με
τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για την Υλοποίηση Δράσεων
Ενημέρωσης & Προβολής της Πράξης», της Πράξης «Βιοκλιματική Ανάπλαση Οινοφύτων» με κωδικό MIS 376661
(ΚΩΔ. ΣΑ.Ε0618, Κωδικός Πράξης ΣΑ 2013ΣΕ06180026).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής κατά 85% και Εθνικούς Πόρους κατά 15%
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιό- τητας 1 «Προστασία
Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής –
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» για «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις ∆ημόσιων Ανοικτών Χώρων».

Σημείωση

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ςε περίπτωση που μία πράξη χρηματοδοτείται από περισσότερα του ενός ταμεία,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ευρωπαϊκή σημαία χωρίς την αναφορά των ταμείων
που χρηματοδότησαν τις πράξεις

µ
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Παρεμβασεις που Πραγματοποιηθηκαν
Στο Δημο Ταναγρας στο Πλαισιο της Πραξης
«Βιοκλιματικη Αναπλαση Οινοφυτων»

Επιτευχθεντες Στοχοι στο Πλαισιο της Πραξης
«Βιοκλιματικη Αναπλαση Οινοφυτων»

Ο Δήμος Τανάγρας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 724 ΕΦΔ ΚΑΠΕ
ΕΠΠΕΡΑΑ//01-11-2013 (ΑΔΑ ΒΛΞΧ469ΗΚΜ-ΔΩ0) εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20072013».

Οι στόχοι που επιτεύχθησαν από την ανάπλαση της περιοχής
και την υλοποίηση των βιοκλιματικών παρεμβάσεων είναι οι
ακόλουθοι:

Στο πλαίσιο της Πράξης «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ»,
ο Δήμος Τανάγρας ολοκλήρωσε την αναβάθμιση και επαναδιαμόρφωση της επιλεγμένης περιοχής του δημοσίου αστικού χώρου στο
κέντρο του οικισμού Οινοφύτων, με σκοπό την αύξηση των χώρων
πρασίνου, την αναβάθμιση του μικροκλίματος της περιοχής των Οινοφύτων, καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και των
επιπέδων της θερμικής άνεσης των κατοίκων.

➫
➫
➫

Mείωση της μέσης μέγιστης θερινής θερμοκρασίας 		
περιβάλλοντος κατά 2.0 oC σε ύψος 1,80 μ.
Μείωση του τυπικού ημερήσιου αθροίσματος των βαθ
μοωρών βάσης 26 oC, σε ύψος 1.80 μ. κατά 28,60%
Μείωση της μέσης χωρικής μέγιστης θερμοκρασίας 		
επιφάνειας κατά 16,0 oC

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στην κεντρική πλατεία, στον
χώρο στάθμευσης της οδού Πύργου, καθώς και σε επτά (7) ακόμα
κεντρικές οδούς των Οινοφύτων (οδός Προέδρου Στ. Σκλια, Αθηνών,
25ης Μαρτίου, Πύργου, Λιάπη, Σ. Σκλια και Ασωπού).
Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στην περιοχή των Οινοφύτων
του Δήμου Τανάγρας είναι οι ακόλουθες:

➫
➫

➫
➫
➫
➫
➫

Δημιουργία πεζοδρομίων ή διαπλάτυνση
των υπαρχόντων πεζοδρομίων
Δαπεδόστρωση με την χρήση «ψυχρών» υλικών
στους δρόμους και τα πεζοδρόμια των οδών, η οποία
περιλαμβάνει την φωτοκαταλυτική επίστρωση
επιλεγμένων περιοχών, την αποξήλωση επιλεγμένων
ασφαλτικών οδοστρωμάτων των δρόμων και επίστρωση
με ψυχρούς κυβόλιθους

οδός Πύργου
Μετεωρολογικός Σταθμός

Εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού
Φύτευση στα Πεζοδρόμια

οδός 25ης Μαρτίου

Κατασκευή αρδευτικού δικτύου για το πότισμα των φυτών
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων
στις οδούς Λιάπη και Προέδρου Στ. Σκλια
Εγκατάσταση συντριβανιού στην κεντρική πλατεία Οινοφύτων
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