INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.12.06 11:11:08
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ7Ο57ΛΗ-9ΒΛ
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Ημ/νία: 06/12/2019
Αριθμ. Πρωτ. : 2949
Προς:

Δήμο Λεβαδέων
Επικεφαλής Εταίρο Δια-δημοτικής
Αστικής Αρχής ΟΣΒΑΑ/ΟΧΕ των
Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και
Αλιάρτου-Θεσπιέων
Πλ. Εθνικής Αντίστασης, 32100,
Λιβαδειά

Θέμα : Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Δήμων
Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΒΑΑ) για την Ανάδειξη της ενιαίας “Δια- δημοτικής Αστικής
Λειτουργικής Περιοχής” των Αστικών Κέντρων των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και
Αλιάρτου-Θεσπιέων ως Περιοχής Ανάδειξης της σύγχρονης Οικονομίας της
Επισκεψιμότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής Πολιτών και Επισκεπτών και
διασφάλισης της Κοινωνικής Συνοχής με αξιοποίηση της “Ολοκληρωμένης Χωρικής
Επένδυσης” (ΟΧΕ)» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ.
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Έχοντας υπόψη:
1. Το Νόμο 4314/2014 (ΦΕΚ Α/265/23-12-2014) για την Διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και
ειδικότερα το άρθρο 13 παρ 7α, όπως ισχύει.
2. Το Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Β/7-6-2010), όπως ισχύει.
3. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής –
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.», όπως
ισχύει.
4. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 241/Α/27.12.2010, όπως ισχύει.
5. Την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία
ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 2019-2023.
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6. Την ΥΑ 32667/ΕΥΘΥ325/23.03.2015 (ΦΕΚ 717/Β/24.04.2015), με την οποία
αναδιαρθρώνεται η ΕΥΔΕΠ ΠΣτΕ, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2015 και
αντικαθίσταται η με αρ. 41547/Γ’ ΚΠΣ/282 ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ, όπως
ισχύει.
7. Την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής με αριθμό C(2014)10173/18.12.2014 που
αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Στερεάς Ελλάδας 2014-2020» (κωδικός CCI
2014GR16M2OP007).
8. Την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής με αριθμό C(2018)8767/11.12.2018 που
αφορά την τροποποίηση του Ε.Π. «Στερεάς Ελλάδας 2014-2020» (κωδικός CCI
2014GR16M2OP007).
9. Την με Α.Π. 81166/ΕΥΣΣΑ 1778/28-7-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για τον «Σχεδιασμό, υλοποίηση και
παρακολούθηση των εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των ΕΠ της ΠΠ
2014-2020».
10. Την με Α.Π. 40134/ΕΥΘΥ 373/12-4-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Οδηγίες για την διαχείριση και εφαρμογή των
Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης».
11. Την αριθμ. πρωτ. 1139/24.4.2018 έγκριση μέσω της γραπτής διαδικασίας της
Εξειδίκευσης Χωρικών Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων με βάση το Πρότυπο Χωρικής
Ανάπτυξης του Ε.Π. Στερεά Ελλάδα (κεφ. 4 του Προγράμματος) και των κριτηρίων
αξιολόγησης και επιλογής των προτεινόμενων Σχεδίων Δράσης Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης ΒΑΑ/ΟΧΕ.
12. Τη με αριθμ πρωτ. 1649/12.06.2018 (ΑΔΑ: ΩΓΗ17ΛΗ-6ΙΕ) Πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π.
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 3155/24-102018 (ΑΔΑ: 6ΡΘΣ7ΛΗ-Α92) Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA), στο πλαίσιο του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.
13. Το με αριθμ πρωτ. 31175/14-12-2018 (αριθμ. πρωτ. ΕΥΔΕΠ 3858/14-12-2018)
έγγραφο του επικεφαλής εταίρου της Δια-δημοτικής Αστικής Αρχής, με το οποίο
διαβιβάστηκε η αριθμ. πρωτ. 31176/14-12-2018 αίτηση για την υποβολή Πρότασης με
τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΒΑΑ) για την Ανάδειξη
της ενιαίας “Δια- δημοτικής Αστικής Λειτουργικής Περιοχής” των Αστικών Κέντρων των
Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων ως Περιοχής Ανάδειξης της
σύγχρονης Οικονομίας της Επισκεψιμότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής Πολιτών
και Επισκεπτών και διασφάλισης της Κοινωνικής Συνοχής με αξιοποίηση της
“Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης” (ΟΧΕ)».
14. Το με αρ πρωτ. 943/15-04-2019 έγγραφο παρατηρήσεων της ΕΥΔΕΠ ΠΣτΕ για τη
Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και
Αλιάρτου-Θεσπιέων.
15. Την τελική αναμορφωμένη πρόταση της Στρατηγικής ΒΑΑ των Δήμων Λεβαδέων,
Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων που υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 10893/10-052019 (αριθμ. πρωτ. ΕΥΔΕΠ 1180/10-05-2019) έγγραφο του επικεφαλής εταίρου της Διαδημοτικής Αστικής Αρχής και επικαιροποιήθηκε με το αρ. πρωτ. 27181/04-12-2019
(αριθμ. πρωτ. ΕΥΔΕΠ 2931/04-12-2019) διαβιβαστικό του φορέα.
16. Την αξιολόγηση της πρότασης Στρατηγικής ΒΑΑ των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και
Αλιάρτου-Θεσπιέων, όπως αποτυπώνεται στο Φύλλο Αξιολόγησης της Στρατηγικής.
17. Τη με αρ πρωτ. 2944/05-12-2019 σχετική εισήγηση της ΕΥΔΕΠ ΠΣτΕ για την έγκριση
της Στρατηγικής ΒΑΑ.
Αποφασίζει
Την έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) των Δήμων Λεβαδέων,
Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΟΣΒΑΑ) για την Ανάδειξη της ενιαίας “Δια- δημοτικής Αστικής Λειτουργικής

ΑΔΑ: Ψ7Ο57ΛΗ-9ΒΛ

Περιοχής” των Αστικών Κέντρων των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων ως
Περιοχής Ανάδειξης της σύγχρονης Οικονομίας της Επισκεψιμότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας
Ζωής Πολιτών και Επισκεπτών και διασφάλισης της Κοινωνικής Συνοχής με αξιοποίηση της
“Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης” (ΟΧΕ)» και προϋπολογισμό Συνολικής Δημόσιας
Δαπάνης 10.050.000 €.
Η εν λόγω Στρατηγική συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 02, 04, 05, 06 και 07, καθώς και από το
Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 08 και 10 του
Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020» και αναλύεται στο συνημμένο Παράρτημα.

Ειδικοί όροι:
- Οι Πράξεις της ΒΑΑ κρίνονται ως κατ’ αρχήν επιλέξιμες στις Επενδυτικές Προτεραιότητες που
προτείνονται βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο Δελτίο Έργου.
Επιμέρους θέματα, όπως επιλεξιμότητας του συνόλου του προτεινομένου Φυσικού
Αντικειμένου κάθε Πράξης, παραγωγής εσόδων, εμπλοκής κρατικών ενισχύσεων,
λειτουργικότητας, επικάλυψης σκοπιμότητας από Πράξεις που υλοποιούνται ήδη ή έχει
δρομολογηθεί η υλοποίηση τους μέσω άλλων χρηματοδοτικών μέσων, αρμοδιότητας
προτεινόμενου φορέα υλοποίησης, βιωσιμότητας υποδομών, απαιτούμενων προϋποθέσεων
στελέχωσης και βιωσιμότητας δομών μετά την λήξη περιόδου συγχρηματοδότησης όπου
απαιτείται, καθώς και ωριμότητας, θα εξετασθούν κατά την υποβολή τους για χρηματοδότηση
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης που θα ακολουθήσει την έγκριση της Στρατηγικής.
- Οι προϋπολογισμοί των πράξεων της ΒΑΑ για χρηματοδότηση από το ΕΠ «Στερεά Ελλάδα»
2014-2020 είναι οι προβλεπόμενοι στην υπόψη Στρατηγική και όπως εγκρίνονται με την
παρούσα Απόφαση από την Υπηρεσία μας. Τυχόν διαφοροποιήσεις προϋπολογισμών
πράξεων που θα προκύψουν κατά την υποβολή τους για ένταξη στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα»
2014-2020 θα εξετάζονται διακριτά, στο πλαίσιο του συνολικού Π/Υ της ΒΑΑ καταρχήν, των
χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 και της αιτιολογίας
μεταβολής τους.
- Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της Στρατηγικής εξασφαλίζεται με τα έργα / δράσεις που
εγκρίνονται στη ΒΑΑ. Για τα «λοιπά έργα» που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική, δεν
αναλαμβάνεται καμία χρηματοδοτική δέσμευση και εναπόκειται στην Αστική Αρχή η εξέτασή
δυνατότητας χρηματοδότησής τους.
- Η Στρατηγική δύναται να επικαιροποιηθεί ή τροποποιηθεί και εφόσον απαιτηθεί αιτιολογημένα
μετά από αίτημα της Αστικής Αρχής.
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Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
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Συνημμένο:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Εγκεκριμένος χρηματοδοτικός πίνακας
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων
Κοινοποίηση
1. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης , Μητροπόλεως 3, 10557
Σύνταγμα Αθήνα
2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ
Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, 10563 Αθήνα
3. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Νίκης 5 - 7, 105 57 Αθήνα
4. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ., Κοραή 4, 105 64,
Αθήνα
5. Γραφείο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Λ. Καλυβίων 2, 35 132, Λαμία
6. Δήμος Θηβαίων, Κάδμου 3, 32200, Θήβα
7. Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, Λεωφόρος Αθηνών, 32001, Αλίαρτος
Εσωτερική Διανομή
1. Προϊστάμενο ΕΥΔ Ε.Π. Στερεά Ελλάδα
2. Προϊστάμενοι Μονάδων ΕΥΔ Ε.Π. Στερεά Ελλάδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και ΑλιάρτουΘεσπιέων με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΒΑΑ) για την
Ανάδειξη της ενιαίας “Δια- δημοτικής Αστικής Λειτουργικής Περιοχής” των Αστικών Κέντρων των
Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων ως Περιοχής Ανάδειξης της σύγχρονης
Οικονομίας της Επισκεψιμότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής Πολιτών και Επισκεπτών και
διασφάλισης της Κοινωνικής Συνοχής με αξιοποίηση της “Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης”
(ΟΧΕ)»
ΑΞΟΝΑΣ 02: Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των
πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΕΤΠΑ)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

2c-Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον
τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
της ηλεκτρονικής μάθησης, της
ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού
πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας

078. Υπηρεσίες και εφαρμογές
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
(συμπεριλαμβάνονται οι
ηλεκτρονικές δημόσιες
συμβάσεις, τα μέτρα ΤΠΕ για τη
στήριξη της
μεταρρύθμισης της δημόσιας
διοίκησης, η ασφάλεια του
κυβερνοχώρου, τα μέτρα
εμπιστοσύνης και προστασίας
της ιδιωτικής ζωής, η
ηλεκτρονική δικαιοσύνη και η
ηλεκτρονική δημοκρατία)
078. Υπηρεσίες και εφαρμογές
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
(συμπεριλαμβάνονται οι
ηλεκτρονικές δημόσιες
συμβάσεις, τα μέτρα ΤΠΕ για τη
στήριξη της
μεταρρύθμισης της δημόσιας
διοίκησης, η ασφάλεια του
κυβερνοχώρου, τα μέτρα
εμπιστοσύνης και προστασίας
της ιδιωτικής ζωής, η
ηλεκτρονική δικαιοσύνη και η
ηλεκτρονική δημοκρατία)
079. Πρόσβαση σε πληροφορίες
του δημόσιου τομέα
(συμπεριλαμβανομένων
ανοικτών δεδομένων
ηλεκτρονικού πολιτισμού,
ψηφιακών βιβλιοθηκών,
ηλεκτρονικού
περιεχομένου και ηλεκτρονικού
τουρισμού)

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(ενδεικτική
κατανομή)

ΔΡΑΣΗ

205.000,00 €

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

245.000,00 €

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

150.000,00 €

2.2.3 - Τηλεματική
Διαχείριση
Κυκλοφορίας και
Οδοφωτισμού και
λοιπές δράσεις
Έξυπνης Πόλης στην
Πόλη της Αλιάρτου

ΑΔΑ: Ψ7Ο57ΛΗ-9ΒΛ

ΑΞΟΝΑΣ 04: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
σε όλους τους τομείς (ΕΤΠΑ)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

4c-Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης,
της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας
και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στις δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων
κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

4e-Προώθηση στρατηγικών χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για
όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις
αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης
της προώθησης της αειφόρου
πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και
των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον
περιορισμό των επιπτώσεων

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(ενδεικτική
κατανομή)

013. Ενεργειακή απόδοση με
ανακαίνιση της δημόσιας
υποδομής, έργα επίδειξης και
υποστηρικτικά μέτρα

250.000,00 €

013. Ενεργειακή απόδοση με
ανακαίνιση της δημόσιας
υποδομής, έργα επίδειξης και
υποστηρικτικά μέτρα

350.000,00 €

044. Έξυπνα συστήματα
μεταφορών
(συμπεριλαμβανομένης της
εισαγωγής της διαχείρισης της
ζήτησης, των συστημάτων
διοδίων, συστημάτων
παρακολούθησης, ελέγχου και
πληροφοριών ΤΠ)
044. Έξυπνα συστήματα
μεταφορών
(συμπεριλαμβανομένης της
εισαγωγής της διαχείρισης της
ζήτησης, των συστημάτων
διοδίων, συστημάτων
παρακολούθησης, ελέγχου και
πληροφοριών ΤΠ)

044. Έξυπνα συστήματα
μεταφορών
(συμπεριλαμβανομένης της
εισαγωγής της διαχείρισης της
ζήτησης, των συστημάτων
διοδίων, συστημάτων
παρακολούθησης, ελέγχου και
πληροφοριών ΤΠ)

ΔΡΑΣΗ
1.3.1 - Συνοδευτικές
Δράσεις οδοφωτισμού
ως μέρος των
Αναπλάσεων των
Εισόδων της πόλης της
Λιβαδειάς
1.3.2 - Συνοδευτικές
Δράσεις οδοφωτισμού
ως μέρος των
Αναπλάσεων της
ζώνης των
αρχαιολογικών χώρων
της Θήβας

500.000,00 €

1.2.1 - Προμήθεια και
λειτουργία Ηλεκτρικών
mini Λεωφορείων στο
Ιστορικό Κέντρο της
πόλης της Λιβαδειάς

460.000,00 €

1.2.2 - Παρεμβάσεις
Ανάπλασης της ζώνης
των αρχαιολογικών
χώρων της Θήβας

240.000,00 €

1.2.3 - Παρεμβάσεις
Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας στον
κύριο Οδικό Άξονα της
Πόλης της Αλιάρτου
(στο τμήμα του εντός
του Αστικού Ιστού και
στο εμπορικό κέντρο
της Πόλης), με στόχο
τη διασφάλιση της
διασυνδεσιμότητας και
της προσβασιμότητας
των Αστικών
Τοπόσημων και
Πολιτιστικών Πόρων
που αναπτύσσονται
εκατέρωθεν αυτού
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ΑΞΟΝΑΣ 05: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης
κινδύνων (ΕΤΠΑ)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

5a - Στήριξη των επενδύσεων για
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
καθώς και των τεχνικών που βασίζονται
στο οικοσύστημα

087. Προσαρμογή σε μέτρα για
την κλιματική αλλαγή και
πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
σχετικών με το κλίμα, π.χ.
διάβρωση, πυρκαγιές,
πλημμύρες, καταιγίδες και
ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης
της αύξησης της
ευαισθητοποίησης, της πολιτικής
προστασίας και συστημάτων και
υποδομών διαχείρισης
καταστροφών

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(ενδεικτική
κατανομή)

ΔΡΑΣΗ

600.000,00 €

1.4.1 – Εξοπλισμός,
Μέσα και Συστήματα
Πρόληψης και
Αντιμετώπισης των
Επιπτώσεων της
Κλιματικής Αλλαγής

ΑΞΟΝΑΣ 06: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων (ΕΤΠΑ)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

6c-Διατήρηση, προστασία, προώθηση
και ανάπτυξη της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς

6e-Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του
αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση
των πόλεων, την αναζωογόνηση και την
απολύμανση των υποβαθμισμένων
περιβαλλοντικά εκτάσεων
(συμπεριλαμβανομένων των προς
ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την
προώθηση μέτρων για τον
περιορισμό του θορύβου

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(ενδεικτική
κατανομή)

094. Προστασία, ανάπτυξη και
προβολή στοιχείων δημόσιας
πολιτιστικής κληρονομιάς

500.000,00 €

094. Προστασία, ανάπτυξη και
προβολή στοιχείων δημόσιας
πολιτιστικής κληρονομιάς

400.000,00 €

094. Προστασία, ανάπτυξη και
προβολή στοιχείων δημόσιας
πολιτιστικής κληρονομιάς

100.000,00 €

097. Πρωτοβουλίες τοπικής
ανάπτυξης σε επίπεδο
κοινότητας σε αστικές και
αγροτικές περιοχές

350.000,00 €

097. Πρωτοβουλίες τοπικής
ανάπτυξης σε επίπεδο
κοινότητας σε αστικές και
αγροτικές περιοχές
097. Πρωτοβουλίες τοπικής
ανάπτυξης σε επίπεδο
κοινότητας σε αστικές και
αγροτικές περιοχές
097. Πρωτοβουλίες τοπικής
ανάπτυξης σε επίπεδο
κοινότητας σε αστικές και
αγροτικές περιοχές

350.000,00 €

900.000,00 €

400.000,00 €

ΔΡΑΣΗ
2.1.1 - Ανακατασκευή
πεζόδρομου από
Πλατεία Μητρόπολης
έως «Πηγές Κρύας»
2.1.2 - Παρεμβάσεις
Ανάπλασης και
Ανάδειξης του
Νερόμυλου και του
περιβάλλοντος χώρου
στην πόλη της Θήβας
2.1.3 - Πολυμεσική
Προβολή του Δήμου
Αλιάρτου-Θεσπιέων
1.1.1 - Ανάπλαση και
Ανάδειξη της Δυτικής
Εισόδου της Πόλης της
Λειβαδιάς
1.1.2 - Βελτίωση της
Προσβασιμότητας και
Κυκλοφοριακή
Αναβάθμιση της
Ανατολικής Εισόδου
της Πόλης της
Λειβαδιάς
1.1.3 - Ανάπλαση και
Ανάδειξη της ζώνης
των αρχαιολογικών
χώρων της Θήβας
1.1.4 - Ανάπλαση
Κύριου Οδικού Άξονα
της Πόλης της Αλιάρτου
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ΑΞΟΝΑΣ 07: Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές
βασικών δικτύων (ΕΤΠΑ)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

7b-Ενίσχυση της περιφερειακής
κινητικότητας μέσω της σύνδεσης
δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων
με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ,
περιλαμβανομένων των πολυτροπικών
κόμβων

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(ενδεικτική
κατανομή)

034. Άλλοι ανακατασκευασμένοι
ή βελτιωμένοι δρόμοι
(αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί,
περιφερειακοί ή τοπικοί)

400.000,00 €

034. Άλλοι ανακατασκευασμένοι
ή βελτιωμένοι δρόμοι
(αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί,
περιφερειακοί ή τοπικοί)

400.000,00 €

ΔΡΑΣΗ
1.5.1 - Παρεμβάσεις
Σύνδεσης Ιστορικού
Κέντρου της πόλης της
Θήβας με το
Περιαστικό Δάσος του
Μοσχοποδίου
1.5.2 - Ανάπλαση
Κύριου Οδικού Άξονα
της Πόλης της
Αλιάρτου (εντός
Αστικού Ιστού) με
παρεμβάσεις Οδικής
Ασφάλειας,
Προσβάσεων,
κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις, δημιουργία
ελεύθερων Χώρων
Στάθμευσης

ΑΞΟΝΑΣ 08: Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας
των εργαζομένων (ΕΚΤ)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

8v-Προσαρμογή των εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών
στις αλλαγές

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

106. Προσαρμογή των
εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και των
επιχειρηματιών στις αλλαγές

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(ενδεικτική
κατανομή)

ΔΡΑΣΗ

400.000,00 €

4.1.1 – Ανάπτυξη
ενιαίου
Παρατηρητηρίου
Βελτίωσης της
Προσαρμοστικότητας
και της
Ανταγωνιστικότητας
των Επιχειρήσεων και
των Εργαζομένων σε
αυτές στους Δήμους
της Διαδημοτικής
Ο.Χ.Ε. των Δήμων
Λεβαδέων, Θηβαίων,
Αλιάρτου-Θεσπιέων

ΑΞΟΝΑΣ 10: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ (ΕΚΤ)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

9i-Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και
με σκοπό την προώθηση των ίσων
ευκαιριών και της δραστήριας
συμμετοχής και τη βελτίωση των
δυνατοτήτων απασχόλησης

109. Ενεργητική ένταξη, μεταξύ
άλλων και με σκοπό την
προώθηση των ίσων ευκαιριών
και της δραστήριας συμμετοχής
και τη βελτίωση της
απασχολησιμότητας

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(ενδεικτική
κατανομή)

ΔΡΑΣΗ

500.000,00 €

3.1.1 - Κέντρο
Ενημέρωσης Ανέργων
(που ανήκουν στις
ευπαθείς ομάδες) και
Καινοτόμα Εργαλεία
Προώθησης στην
Απασχόληση στο Δήμο
Λεβαδέων
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9iv-Βελτίωση της πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών
υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

9v-Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική
και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην
απασχόληση

109. Ενεργητική ένταξη, μεταξύ
άλλων και με σκοπό την
προώθηση των ίσων ευκαιριών
και της δραστήριας συμμετοχής
και τη βελτίωση της
απασχολησιμότητας

500.000,00 €

109. Ενεργητική ένταξη, μεταξύ
άλλων και με σκοπό την
προώθηση των ίσων ευκαιριών
και της δραστήριας συμμετοχής
και τη βελτίωση της
απασχολησιμότητας

200.000,00 €

112. Ενίσχυση της πρόσβασης
σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης της
υγειονομικής περίθαλψης και
των κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
112. Ενίσχυση της πρόσβασης
σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης της
υγειονομικής περίθαλψης και
των κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
112. Ενίσχυση της πρόσβασης
σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης της
υγειονομικής περίθαλψης και
των κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας

113. Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης
σε κοινωνικές επιχειρήσεις και
την κοινωνική και αλληλέγγυο
οικονομία ώστε να διευκολυνθεί
η πρόσβαση στην απασχόληση

3.1.2 - Κέντρο
Ενημέρωσης Ανέργων
(που ανήκουν στις
ευπαθείς ομάδες) και
Καινοτόμα Εργαλεία
Προώθησης στην
Απασχόληση στο Δήμο
Θηβαίων
3.1.3 - Κέντρο
Ενημέρωσης Ανέργων
(που ανήκουν στις
ευπαθείς ομάδες) και
Καινοτόμα Εργαλεία
Προώθησης στην
Απασχόληση στο Δήμο
Αλιάρτου-Θεσπιέων

500.000,00 €

3.2.1 - Καινοτόμες /
Εναλλακτικές Δράσεις
Κοινωνικοποίησης και
Κοινωνικής Ένταξης
των Νέων στο Δήμο
Λεβαδέων

500.000,00 €

3.2.2 - Δράσεις
Προαγωγής της
Δημόσιας Υγείας των
Ευπαθών Ομάδων στο
Δήμο Θηβαίων

200.000,00 €

3.2.3 - Καινοτόμες
Δράσεις Εργαλεία
Προώθησης της
Κοινωνικής Ένταξης
στο Δήμο ΑλιάρτουΘεσπιέων

400.000,00 €

4.2.1 - Δημιουργία και
Στήριξη «Κοινοτήτων»
Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας
Οικονομίας και
Επιχειρηματικότητας
στους ΔήμουςΕταίρους της
Διαδημοτικής Ο.Χ.Ε.
των Δήμων Λεβαδέων,
Θηβαίων, ΑλιάρτουΘεσπιέων

ΑΔΑ: Ψ7Ο57ΛΗ-9ΒΛ

Ανάγκες σε Τεχνική Βοήθεια
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ,
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
Δ.Δ. (€)

Εκπόνηση μελετών, ερευνών που αφορούν την
εξειδίκευση (επιχειρηματικότητα + τεκμηρίωση
συνθηκών)

Εκπόνηση Μελετών Εμπειρογνωμοσυνών - Ερευνών

20.000,00 €

Υποστήριξη σε λογιστικά και νομικά θέματα

Σύμβουλοι

20.000,00 €

Δημοσιότητα προγράμματος, ωφέλειες παρεμβάσεων

Δημοσιότητα Προβολή και
Πληροφόρηση

10.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

50.000,00 €

