
  

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ     

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 19 / 2021 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ. 5ο / 8-2-2021 

Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων 

Θέμα: 
«Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης της πράξης : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» για την 

υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος : «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» του Πράσινου Ταμείου». 

 

Στη Θήβα σήμερα την 8-2-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

η Οικονομική Επιτροπή με τηλεδιάσκεψη, σε εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθ. 163/2020 

εγκυκλίου του Υπ. Εσ. και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. 

Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-5-2020 (Β’ 1988), των υπ’ αριθ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020 και 

33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών, μετά από την με αριθμό 1812/4-2-2021 πρόσκληση 

του προέδρου αυτής και Δημάρχου Θηβαίων κ. Γεωργίου Δ. Αναστασίου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

email στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οχτώ (8): 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Γεώργιος       Παπασπύρου (Αντιπρόεδρος) 

2.  Μαρίνα         Κατσιμίχα 

3.  Παναγιώτης  Τσαραμπάρης 

4.  Νικόλαος      Κοβάνης 
5.  Απόστολος    Δαγδελένης 

6.  Κων/νος        Βενιζέλος 

7.  Αντώνιος      Τουλουμάκος 
8.  Κων/νος        Βόλης (αναπλ. του κ. Παπαδημητρίου) 

1. Γεώργιος Δ.   Αναστασίου (Πρόεδρος) 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική Υπάλληλο κ. Μαρία Δαγδελένη. 

Λόγω απουσίας του πρόεδρου και Δημάρχου Θηβαίων κ. Γεωργίου Αναστασίου στη συνεδρίαση 

προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Γεώργιος Παπασπύρου.  

ΑΔΑ: Ω0Ο9ΩΡΜ-12Ρ



             Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης διαβάζει την από 14-1-2021 

εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία αναφέρει τα εξής:  

 «Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΘ, έχοντας υπόψη:         

α) Την υπ’αρίθμ. 5784/1-9-2020 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 1 

«Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος : «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 

2020» του Πράσινου Ταμείου    

β) Τη μελέτη με αρ. 1/2021 που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Θηβαίων με τίτλο 

«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»   

 Σκοπός της μελέτης που συντάχθηκε ήταν η διερεύνηση της παρούσης κατάστασης και η  διαμόρφωση 

προτάσεων και παρεμβάσεων ενεργειακής, αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης του κτιρίου που 

στεγαζόταν το Δημοτικό σχολείο και βρίσκεται στο Μουρίκι Θηβών του Δήμου Θηβαίων.  Η μελέτη 

περιλαμβάνει αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση 

και την ανακαίνιση του κτηρίου. 

Αναλυτικά, πρόταση που έχει μελετηθεί περιλαμβάνει : 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ: εκσκαφή θεμελίων για την κατασκευή Σηπτικής Δεξαμενής 

(βόθρου) και ραμπών πρόσβασης Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.μ.Ε.Α.), καθαίρεση επιχρισμάτων και 

οροφοκονιαμάτων, αποξήλωση ξύλινων και μεταλλικών κουφωμάτων, καθαίρεση φέροντα οργανισμού 

και επικεραμώσεως υφιστάμενης ξύλινης στέγης, καθαίρεση και εκβάθυνση αρμών λιθοδομής, 

διαμόρφωση υπαρχόντων ανοιγμάτων στην λιθοδομή και καθαίρεση κτίσματος από οπτοπλινθοδομή, 

αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: κατασκευή Σηπτικής Δεξαμενής (βόθρου) και ραμπών πρόσβασης Άτομα με Ειδικές 

Ανάγκες (Α.μ.Ε.Α.) από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με χάλυβα οπλισμού B500C. 

ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ – ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ: αρμολόγημα όψεων λιθοδομών, κατασκευή 

λιθοδομής δύο όψεων, κατασκευή οπτοπλινθοδομών, κατασκευή διαζωμάτων (σενάζ) από ελαφρά 

οπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευή ελαφρών διαχωριστικών πετασμάτων (τοίχων) με επένδυση από 

γυψοσανίδα και μεταλλικό σκελετό για την εσωτερική διαρρύθμιση. 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: Μόνωση εξωτερικών τοίχων και οροφής, αντικατάσταση κουφωμάτων, 

αντικατάσταση ηλεκτρικής εγκατάστασης, εγκατάσταση Φ/Β συστήματος, εγκατάσταση συστήματος 

κλιματισμού και αερισμού, εγκατάσταση πυρασφάλειας, υδραυλική εγκατάσταση. 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ: κατασκευή ψευδοροφής από γυψοσανίδα και μεταλλικό σκελετό, 

επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, κατασκευή 

περιθωρίων (σοβατεπιά), ποδιές παραθύρων από μάρμαρο, κατασκευή νέων επιχρισμάτων, επενδύσεις 

βαθμίδων από μάρμαρο, τοποθέτηση εσωτερικών ξύλινων θυρών, πλακοστρώσεις εξωτερικού χώρου, 

κατασκευή πρόχυτων κρασπέδων. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ: κατασκευή νέας ξύλινης στέγης (εδραζόμενης και 

φέρουσας) με την θερμομόνωση, υγρομόνωση και επικεράμωση αυτής. 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ: προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς, 

χρωματισμοί, ελαιοχρωματισμοί, βερνίκωμα ξύλινων επιφανειών, προμήθεια φυτικής γης και 

συμπλήρωση παρτεριών με φυτική γη. 

 

ΑΔΑ: Ω0Ο9ΩΡΜ-12Ρ



Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω παρεμβάσεων, το κτίριο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 412.550,00€   

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ: Την έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης της πράξης : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», προϋπολογισμού 412.550,00€,  στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική 

Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος : «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» του 

Πράσινου Ταμείου». 

Ο Αντιπρόεδρος καλεί τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 

α) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει β) την εισήγηση της 

υπηρεσίας και όσα περιγράφονται σ’ αυτήν 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
  

 Εγκρίνει τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης της πράξης : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», 

προϋπολογισμού 412.550,00€,  στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος : «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» του Πράσινου Ταμείου. 

 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό  19 / 2021. 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται. 

 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 

      Ακριβές Απόσπασμα 

        Θήβα αυθημερόν 

     Ο   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ   

ΑΔΑ: Ω0Ο9ΩΡΜ-12Ρ
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