
 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ     

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  96 /2021 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ. 11ο / 19-4-2021 

Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων 

Θέμα: 

«Λήψη απόφασης για την αποδοχή απόφασης ένταξης των προτάσεων του Δήμου Θηβαίων στο 

πλαίσιο του Μέτρου 1 «Σύνθετες αστικές αναπλάσεις» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος : 

«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» του Πράσινου Ταμείου και αποδοχή χρηματοδότησης». 

Στη Θήβα σήμερα την 19-4-2021 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 6308/15-4-2021 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 εφτά (7): 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Γεώργιος Δ.    Αναστασίου (Πρόεδρος) 
2.  Γεώργιος        Παπασπύρου 

3.  Κων/νος         Βόλης (αναπλ. Μ. Κατσιμίχα) 

4.  Ιωάννης         Παπαδημητρίου 
5.  Παναγιώτης   Τσαραμπάρης 

6.  Νικόλαος       Κοβάνης 

7.  Ηλίας            Τραμπάκουλος (αναπλ. Κ. Βενιζέλου) 

1. Απόστολος    Δαγδελένης 
2. Αντώνιος      Τουλουμάκος 

 

 

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

Ο κ. Αντώνης Τουλουμάκος συνδέθηκε στην τηλεδιασκέψη κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου 

θέματος. 

            Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης διαβάζει την εισήγηση του Τμήματος 

Προγραμματισμού του Δήμου η οποία αναφέρει τα εξής: «Η προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος 

Ανάπτυξης – Προγραμματισμού – Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Θηβαίων, έχοντας υπόψη:         

ΑΔΑ: Ω30ΓΩΡΜ-Χ0Σ



α) Τη με Α.Π.: 001062/22-02-2021 του Πράσινου Ταμείου αίτηση χρηματοδότησης του Δήμου Θηβαίων για 

την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Μέτρου 1 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος : 

«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» του Πράσινου Ταμείου για τα έργα α) Ενεργειακή και 

λειτουργική αναβάθμιση του 3ου Γυμνασίου – Λυκείου Θήβας, προϋπολογισμού 281.511,02 € και β) 

Ανακαίνιση και διαμόρφωση δημοτικού σχολείου Μουρικίου σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του 

Δήμου Θηβαίων προϋπολογισμού 412.550,00 €, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 694.061,00 €, σε συνέχεια 

της υπ’ αρ. 20/8-2-2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων για υποβολή πρότασης 

και της με Α.Π.:5784/1-9-2020 πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Πράσινου Ταμείου.  

Το αιτούμενο ποσό από τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου ανέρχεται στο ποσό των 382.385,00 € 

και το υπόλοιπο ποσό των 311.676,02 € θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Θηβαίων. 

β) Την υπ’ αρ. 207.2/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου σχετικά με την 

ένταξη των έργων : 

α) Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του 3ου Γυμνασίου – Λυκείου Θήβας, προϋπολογισμού 

281.511,02 € εκ των οποίων το ποσό των 161.531,00 € θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο και το 

ποσό των 119.980,02 € θα  χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΔΘ 

β) Ανακαίνιση και διαμόρφωση δημοτικού σχολείου Μουρικίου σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

του Δήμου Θηβαίων, προϋπολογισμού 412.550,00 €,  εκ των οποίων το ποσό των 220.854,00 € θα 

χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο και το ποσό των 191.696,00 € θα  χρηματοδοτηθεί από πόρους του 

ΔΘ 

γ) Το χρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό για την υλοποίηση της πράξης που ανέρχεται στο ποσό των 

382.385,00 €, και θα διατεθεί ως επιχορήγηση στο Δήμο από το Πράσινο Ταμείο. 

δ) Τις διατάξεις της παρ. 4 τ ου άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959. 

ε) Τις απαιτούμενες τροποποιήσεις εγγραφών που θα πραγματοποιηθούν στην επόμενη αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Θηβαίων. 

στ) 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 αποδοχή της απόφασης ένταξης των προτάσεων του Δήμου Θηβαίων στο πλαίσιο του Μέτρου 1 

«Σύνθετες αστικές αναπλάσεις» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος : «Δράσεις Περιβαλλοντικού 

Ισοζυγίου 2020» του Πράσινου Ταμείου, συνολικού προϋπολογισμού 694.061,02 €. 

Οι προτάσεις που εγκρίθηκαν έχουν ως ακολούθως:  

α) Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του 3ου Γυμνασίου – Λυκείου Θήβας, προϋπολογισμού 

281.511,02 € εκ των οποίων το ποσό των 161.531,00 € θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο και το 

ποσό των 119.980,02 € θα  χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΔΘ 

β) Ανακαίνιση και διαμόρφωση δημοτικού σχολείου Μουρικίου σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

του Δήμου Θηβαίων, προϋπολογισμού 412.550,00 €,  εκ των οποίων το ποσό των 220.854,00 € θα 

χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο και το ποσό των 191.696,00 € θα  χρηματοδοτηθεί από πόρους του 

ΔΘ 

ΑΔΑ: Ω30ΓΩΡΜ-Χ0Σ



Β) Την αποδοχή χρηματοδότησης συνολικού ποσού 382.385,00 € και τις απαιτούμενες τροποποιήσεις 

εγγραφών που θα πραγματοποιηθούν στην επόμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του 

Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Θηβαίων. 

Γ) Την εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου Δήμαρχου Θηβαίων για τις περεταίρω ενέργειες». 

 Ο πρόεδρος 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  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 Α) Την αποδοχή της απόφασης ένταξης των προτάσεων του Δήμου Θηβαίων στο πλαίσιο του 

Μέτρου 1 «Σύνθετες αστικές αναπλάσεις» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος : «Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» του Πράσινου Ταμείου, συνολικού προϋπολογισμού 694.061,02 € ως 

ακολούθως:  

α) Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του 3ου Γυμνασίου – Λυκείου Θήβας, προϋπολογισμού 

281.511,02 € εκ των οποίων το ποσό των 161.531,00 € θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο και το 

ποσό των 119.980,02 € θα  χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΔΘ 

β) Ανακαίνιση και διαμόρφωση δημοτικού σχολείου Μουρικίου σε Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης του Δήμου Θηβαίων, προϋπολογισμού 412.550,00 €,  εκ των οποίων το ποσό των 220.854,00 

€ θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο και το ποσό των 191.696,00 € θα  χρηματοδοτηθεί από 

πόρους του ΔΘ. 

Β) Την αποδοχή χρηματοδότησης συνολικού ποσού 382.385,00 € και τις απαιτούμενες 

τροποποιήσεις εγγραφών που θα πραγματοποιηθούν στην επόμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και 

τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Θηβαίων. 

Γ)  Την εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου Δήμαρχου Θηβαίων για τις περεταίρω ενέργειες.         

 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό  96 / 2021. 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται. 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δ.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

      Ακριβές Απόσπασμα 

ΑΔΑ: Ω30ΓΩΡΜ-Χ0Σ



        Θήβα αυθημερόν 

         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δ.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ    

ΑΔΑ: Ω30ΓΩΡΜ-Χ0Σ
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