
  

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ     

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20 / 2021 

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

Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων 

Θέμα: 
«Λήψη απόφασης για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης Δήμου Θηβαίων στο πλαίσιο του Μέτρου 1 

«Σύνθετες αστικές αναπλάσεις» 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: 6Σ7ΕΩΡΜ-ΣΙΙ



             Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης διαβάζει την από 2-2-2021 

εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου η οποία αναφέρει τα εξής:  

 «Η προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Ανάπτυξης – Προγραμματισμού – Οργάνωσης και 

Πληροφορικής του Δήμου Θηβαίων, έχοντας υπόψη:         

α) Τη με Α.Π.:5784/1-9-2020 (ΑΔΑ:9ΞΥΥ46Ψ844-Υ10) πρόσκληση υποβολής προτάσεων και τις υπ’ αρ. 

195.6/2020 και 203.1/2021 αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου παράτασης της 

καταληκτικής ημερομηνίας πρόσκλησης  για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 

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

2020» του Πράσινου Ταμείου, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις 

και τους όρους που αναφέρονται σε αυτή.  

Ο Άξονας Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει δύο (2) μέτρα σε 

αντιστοιχία με τις επιλέξιμες κατηγορίες δράσεων ως εξής: 

Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις 

Μέτρο 2. Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο 

Κάθε δικαιούχος δύναται να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για ένταξη σε ένα μόνο από τα Μέτρα 

του προγράμματος. Κατά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης οι δικαιούχοι μπορούν να 

καταθέσουν έως δύο (2) προτάσεις, οι οποίες πρέπει να εντάσσονται υποχρεωτικά στο ίδιο Μέτρο του 

προγράμματος. 

Ο Δήμος Θηβαίων θα υποβάλλει δύο (2) προτάσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 2, μία στη δράση 2.6 

Αναβάθμιση ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική σχολικών κτιρίων και των υπαίθριων χώρων αυτών 

και μια στη δράση 2.7 Ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α./ 

Δικαιούχου ή έχουν εκμισθωθεί/παραχωρηθεί σε ΟΤΑ/ Δικαιούχο από φορείς που συγκαταλέγονται 

στους εν δυνάμει δικαιούχους του Πράσινου Ταμείου για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών, με 

στόχο την επανάχρησή τους για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει 

αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.  

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη πρόσκληση προτάσεις οι οποίες εμπίπτουν στη δράση 2.6 και 2.7 του 

Μ2 «Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο», εφόσον εμπεριέχουν περισσότερων του ενός κτιρίων στην ίδια 

αίτηση (με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου) αυτομάτως εμπίπτουν στο Μέτρο 1. 

β) Την υπ’ 1/2021 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων με τίτλο «Ανακαίνιση και 

διαμόρφωση δημοτικού σχολείου Μουρικίου σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».   

γ) Η παρούσα πρόταση αφορά σε παρεμβάσεις ενεργειακής, αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης 

του κτιρίου που στεγαζόταν το Δημοτικό σχολείο στη ΤΚ Μουρικίου Δήμου Θηβαίων έτσι ώστε να 

διαμορφωθεί σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.   

Η μελέτη της ΤΥ περιλαμβάνει αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις για την 

ενεργειακή αναβάθμιση και την ανακαίνιση του κτηρίου, συγκεκριμένα: 

Χωματουργικά – Καθαιρέσεις  

Ηλεκτρομηχανολογικά  

Επενδύσεις – Επιστρώσεις  

Κατασκευές ξύλινες -μεταλλικές  

ΑΔΑ: 6Σ7ΕΩΡΜ-ΣΙΙ



Λοιπά τελειώματα 

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 412.550,00 € (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ).  

δ) Την υπ’ 2/2021 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων με τίτλο «Ενεργειακή και 

λειτουργική αναβάθμιση του 3ου Γυμνασίου – Λυκείου Θήβας».   

ε) Το προαναφερόμενο κτίριο ανήκει στο Δήμο Θηβαίων και υφίσταται νόμιμα σύμφωνα με την υπ' 

αριθμό 9/1992 οικοδομική άδεια. Η επιφάνειά του κτηρίου είναι 2.158,00 m2 και καταλαμβάνει δυο 

ορόφους. 

Συνοπτικά, η πρόταση που έχει μελετηθεί περιλαμβάνει : 

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους 

1. Προσθήκη θερμομόνωσης εξωτερικής τοιχοποιίας σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ 

2. Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, θυρών, κουφωμάτων και υαλοπινάκων σύμφωνα με τον 

ΚΕΝΑΚ 

Ενεργειακή αναβάθμιση των ΗΜ εγκαταστάσεων 

1. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για συμψηφισμό με την ΔΕΗ σχετικά με την παραγόμενη 

και καταναλισκόμενη ενέργεια του κτιρίου μειώνοντας το λειτουργικό κόστος του κτιρίου    

Ο προϋπολογισμός των προτεινόμενων παρεμβάσεων ανέρχεται σύμφωνα με την μελέτη στα 281.511,02 

€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

στ) Το συνολικό ποσό των υποβαλλόμενων προτάσεων του Δήμου Θηβαίων ανέρχεται στο ποσό των 

694.101,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), εκ των οποίων το ποσό των 382.385,00 € το αιτούμαστε 

από τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου και το υπόλοιπο ποσό των 311.716,02 € θα 

χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Θηβαίων. 

ζ) Το γεγονός ότι η παραπάνω πράξη πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η Πρόσκληση. 

η) Το άρθρο 40 παρ. 1/η) του Ν. 4735/2020 σύμφωνα με το οποίο αρμόδιο όργανο για την υποβολή 

προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και 

αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου 

φορέα, είναι η Οικονομική Επιτροπή. 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ: Α) Την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης Δήμου Θηβαίων στο πλαίσιο του Μέτρου 1 

«Σύνθετες αστικές αναπλάσεις» του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του 

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

συνολικού προϋπολογισμού 694.101,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) εκ των οποίων το ποσό των 

382.385,00 € το αιτούμαστε από τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου και το υπόλοιπο ποσό των 

311.716,02 € θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Θηβαίων 

Β) Την εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου Δήμαρχου Θηβαίων για την υπογραφή της αίτησης 

χρηματοδότησης και οποιουδήποτε απαιτούμενου εγγράφου. 

Γ) Τη δέσμευση για την κάλυψη του επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους του ΔΘ». 

ΑΔΑ: 6Σ7ΕΩΡΜ-ΣΙΙ



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 
  

Α) Την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης Δήμου Θηβαίων στο πλαίσιο του Μέτρου 1 «Σύνθετες αστικές 
αναπλάσεις» του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος : 

«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» του Πράσινου Ταμείου, συνολικού προϋπολογισμού 694.101,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) εκ των οποίων το ποσό των 382.385,00 € το αιτούμαστε από τη χρηματοδότηση 
του Πράσινου Ταμείου και το υπόλοιπο ποσό των 311.716,02 € θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου 
Θηβαίων 

Β) Την εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου Δήμαρχου Θηβαίων για την υπογραφή της αίτησης 
χρηματοδότησης και οποιουδήποτε απαιτούμενου εγγράφου. 

Γ) Τη δέσμευση για την κάλυψη του επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους του ΔΘ . 

 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό  20 / 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: 6Σ7ΕΩΡΜ-ΣΙΙ
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