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 ΠΡΟΣ: ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΗΒΑΙΩΝ 

ΚΟΙΝ.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

       ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 

ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ". 
Σχετ.: α) η με αύξοντα αριθμό 25 του 2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων για το έργο του 

θέματος, 

 β) η με αριθμό 19 του 2021 (ΑΔΑ: Ω0Ο9ΩΡΜ-12Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα "Έγκριση 

μελέτης και τευχών δημοπράτησης της πράξης: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 

ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ» για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» του Πράσινου Ταμείου" για το έργο του θέματος, 

 γ) η με αριθμό 20 του 2021 (ΑΔΑ: 6Σ7ΕΩΡΜ-ΣΙΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 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", 

 δ) η με αριθμό 207.2/2021 (ΑΔΑ: 9Θ3Β46Ψ844-0ΙΙ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 

Ταμείου με θέμα "ένταξη του έργου του θέματος στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»…", 

 ε) η με αριθμό 96 του 2021 (ΑΔΑ: Ω30ΓΩΡΜ-Χ0Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 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". 

Σας διαβιβάζουμε την μελέτη του έργου "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ" η οποία συντάχθηκε από 

την υπηρεσία μας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

Το έργο του θέματος αφορά την ανακαίνιση και διαμόρφωση του κτιρίου του δημοτικού σχολείου 

της Τοπικής Κοινότητας Μουρικίου της Δημοτικής Ενότητας Θήβας του Δήμου Θηβαίων το οποίο 

σήμερα δεν λειτουργεί σε κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Δήμου Θηβαίων. 

Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της παρούσας κατάστασης και η διαμόρφωση προτάσεων 

και παρεμβάσεων ενεργειακής, αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης του κτιρίου στο οποίο 

στεγαζόταν το Δημοτικό σχολείο της Τοπικής Κοινότητας Μουρικίου της Δημοτικής Ενότητας Θήβας 

του Δήμου Θηβαίων. Η μελέτη περιλαμβάνει αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις 

για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του δημοτικού σχολείου και την προσαρμογή αυτού 

στις σύγχρονες προδιαγραφές για τα δημόσια κτήρια εκπαίδευσης. 

Πρόκειται για υπερυψωμένο ισόγειο κτίριο εμβαδού 175,20m2 το οποίο αποτελείται από δύο 

στατικός ανεξάρτητα τμήματα. Το τμήμα Ι (δεξιά τμήμα) είναι κατασκευής προ του 1955, εμβαδού 

102,93m2, με φέροντα ορφανισμό από φέρουσα τοιχοποιία από λιθοδομή με επικάλυψη πλάκα 

οπλισμένου σκυροδέματος με εδραζόμενη ξύλινη στέγη επί της πλάκας. Το τμήμα ΙΙ (αριστερά 

τμήμα) είναι κατασκευής της δεκαετίας του 1960 εμβαδού 72,27m2 με φέροντα ορφανισμό από 

φέρουσα τοιχοποιία από λιθοδομή με επικάλυψη φέρουσα ξύλινη στέγη. 

Πρόκειται να γίνουν εργασίες ανακαίνισης και διαμόρφωσης του προκειμένου να λάβει χρήση 

Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Οι εργασίες που πρόκειται βάση της μελέτης να γίνουν είναι: 

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, 

κατασκευή σενάζ οπλισμένου σκυροδέματος στην στέψη του τοίχου στο τμήμα ΙΙ. 

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. 

Σκοπιμότητα - αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου είναι η βελτίωση των υποδομών του κτηρίου 

για να στεγάσει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θήβας και κατ’ επέκταση η ποιότητα της 

παρεχόμενης λειτουργικής επάρκειας αυτού. 

Αναλυτικά οι συντεταγμένες των χαρακτηριστικών σημείων του γηπέδου εντός του οποίου θα 

εκτελεστεί το έργο στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 είναι: 

ΣΗΜΕΙΟ Α: Χ= 443752.41 και Υ= 4252807.56 

ΣΗΜΕΙΟ Β: Χ= 443763.78 και Υ= 4252795.83 

ΣΗΜΕΙΟ Γ: Χ= 443776.76 και Υ= 4252782.22 

ΣΗΜΕΙΟ Δ: Χ= 443789.37 και Υ= 4252768.96 

ΣΗΜΕΙΟ Ε: Χ= 443785.07 και Υ= 4252766.72 

ΣΗΜΕΙΟ Ζ: Χ= 443770.73 και Υ= 4252759.24 

ΣΗΜΕΙΟ Η: Χ= 443769.11 και Υ= 4252758.43 

ΣΗΜΕΙΟ Θ: Χ= 443765.53 και Υ= 4252756.58 

ΣΗΜΕΙΟ Ι: Χ= 443755.96 και Υ= 4252751.63 

ΣΗΜΕΙΟ Κ: Χ= 443749.96 και Υ= 4252751.94 

ΣΗΜΕΙΟ Λ: Χ= 443740.86 και Υ= 4252768.50 

ΣΗΜΕΙΟ Μ: Χ= 443741.08 και Υ= 4252768.65 

ΣΗΜΕΙΟ Ν: Χ= 443736.12 και Υ= 4252778.41 

ΣΗΜΕΙΟ Ξ: Χ= 443734.70 και Υ= 4252787.57 

ΣΗΜΕΙΟ Ο: Χ= 443740.87 και Υ= 4252794.54 

ΣΗΜΕΙΟ Α: Χ= 443752.41 και Υ= 4252807.56 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο πόσο των 412.550,00€ που αναλύεται σε Κόστος 

Εργασιών, Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου (ΓΕ & ΟΕ) 18,00%, Απρόβλεπτα 15%, Απολογιστικά, 

Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου (ΓΕ & ΟΕ) 18,00% Απολογιστικών, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%. 

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θηβαίων με κωδικό Κ.Α. 

60.7331.05 και πίστωση για το έτος 2021 το ποσό των 220.854,00€ το οποίο είναι από πιστώσεις 

του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΕΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: 

«Αστική Αναζωογόνηση». 

Η δαπάνη θα πραγματοποιηθεί στο Οικονομικό Έτος 2022 και στο Οικονομικό Έτος 2023. Η 

εκτιμώμενη δαπάνη για το Οικονομικό Έτος 2022 είναι 220.854,00€ και για το Οικονομικό Έτος 

2023 είναι 191.696,00€. 

Το ποσό των 191.696,00€ που απαιτείται για το Οικονομικό Έτος 2022 σύμφωνα με την με αριθμό  

96 του 2021 (ΑΔΑ: Ω30ΓΩΡΜ-Χ0Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα χρηματοδοτηθεί από 

πόρους του Δήμου Θηβαίων. 

Πρόκειται για Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εκπαίδευσης ή έρευνας με CPV45214000-0. 

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. 

Η κατασκευή του ανωτέρου έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 του 

2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/24/ΕΕ) όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και 

συγκεκριμένα με την διενέργεια ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με κριτήριο 

ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσεις τιμής 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του ν. 4412/2016 όπως αυτός ισχύει σήμερα. 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ 
διπλ. πολιτικός μηχανικός 

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΩΝΗ 
τ. ε. πολιτικός μηχανικός 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡ/ΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Θ. 

Επαμεινώνδας Χρυσικός 
διπλ. πολιτικός μηχανικός 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ 
διπλ. πολιτικός μηχανικός 




