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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                              
       Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ                       

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
της 17  ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ    

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   267/2018     

ΘΕΜΑ   :   
«Αποδοχή  απόφασης  ένταξης  της  πράξης   «Βελτίωση  κτιρίου  παλαιού 
νοσοκομείου  για  δημιουργία  κέντρου  τουριστικής  προβολής  για  την 
πολιτιστική  κληρονομιά  της  Θήβας»  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος  Αγροτικής  Ανάπτυξης  "Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», αποδοχή χρηματοδότησης 
και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.»

Στη Θήβα, σήμερα στις  20 του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  του έτους 2018 ημέρα 

ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα  19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων συνήλθε σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου ΘΗΒΑΙΩΝ ύστερα από την με αριθμό πρωτ. : 15218/16-08-2018 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του κ.  ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κατά τα διατάξεις του 

άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87),  η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 

νόμιμα, σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Πριν από την έναρξη τα συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι επί 

σύνολο 33 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες κατά την έναρξη τα συνεδρίασης 18 
Δημοτικοί Σύμβουλοι  και ονομαστικά οι :

  Α/
Α

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1) Αθ.Κοκοντίνης(Πρόεδρος) Γ.Γεωργακόπουλος
2) Α.Χατζησταμάτης Γ.Μητσάκης
3) Γ.Κατσέλης Γ.Σκαλής
4) Α.Καμούτσης Γ.Τζουμανέκας
5) Ι.Παπαδημητρίου Στ.Χαλβατζής
6) Σπ.Κίτσος Θ.Κιούσης
7) Α.Τουλουμάκος Ελ.Αναδιώτου
8) Κ.Τυρηνόπουλος Κ.Τριάντη
9) Π.Τσαραμπάρης Β.Σωτήρχος
10) Αλ.Στάϊκος Π.Παπαναστασίου
11) Κ.Βενιζέλος Γ.Παπαβασιλείου
12) Ι.Κοντού Αθ.Σκούμας
13) Ηλ.Τραμπάκουλος Π.Μέξης
14) Κ.Χαρέμης Σ.ΔρένιοςΑ.Δ.Σ. 267/2018 Σελίδα 1
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15) Δ.Γιαννίκας
16) Δ.Τούτουζας
17) Δ.Κουτσοδήμος

18) Χαρ.Τσίτρας

  Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος κ. Μπάκα Ευγενία για 

την τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ/λίου.

  Ήδη  έχει  προσέλθει, πριν  από  τη  συζήτηση  του  εκτός  ημερησίας  διατάξεως 

θέματος  ο  δημοτικός   σύμβουλος  κ.  Βασίλειος  Κατσάρας,  και  έχουν  αποχωρίσει  οι 

δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.  Π. Τσαραμπάρης   και Κ. Βενιζέλος.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα ημερησίας διάταξης, αναφέρεται  στην  από 

17-8-2018 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμημ. Ανάπτυξης-Προγραμματισμού-Οργάνωσης 

και Πληροφορικής, όπου εκτίθενται τα ακόλουθα: 

Ο  αναπληρωτής  Προϊστάμενος  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  

Θηβαίων  και  η  αναπληρώτρια  Προϊσταμένη  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Ανάπτυξης  –  

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

α) Τη με Α.Π.:1038/16-01-2018 αίτηση χρηματοδότησης του Δήμου Θηβαίων προς  

την  Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  του  ΕΠ  «Ανταγωνιστικότητα  Επιχειρηματικότητα  και  

Καινοτομία 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 2.140.000,00 €, σύμφωνα με την υπ’  

αρ.  379/20-12-2017  (ΑΔΑ:7Μ3ΑΩΡΜ-ΨΩ2)  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  

Δήμου Θηβαίων σχετικά με την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της προαναφερόμενης  

πράξης,  σε  συνέχεια  της  με  Α.Π.:5838/740/Α3/13-11-2017  (ΑΔΑ:6ΤΥΛ465ΧΙ8-Ο2Λ)  

Πρόσκλησης  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  του  ΕΠ  «Ανταγωνιστικότητα  

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3  

«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας».

β) Τη  με  Α.Π.:  13537/19-07-2018  αποστολή  του  Δήμου  Θηβαίων  

συμπληρωματικών στοιχείων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της  

υποβαλλόμενης  πρότασης  σε  συνέχεια  του  με  Α.Π.:4256/1365/Α3/12-07-2018  

εγγράφου  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  του  ΕΠ  «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

γ) Την με Α.Π.: 5113/1706/Α3/13-08-2018 (ΑΔΑ: Ψ23Δ465ΧΙ8-ΠΚ9) απόφαση  

της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  του  ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και  

Καινοτομία  2014-2020»  ένταξης  της  πράξης  με  τίτλο  :  «Βελτίωση  κτιρίου  παλαιού  

νοσοκομείου για δημιουργία κέντρου τουριστικής προβολής για την πολιτιστική κληρονομιά  

της Θήβας» με Κωδικό ΟΠΣ:5021376 στο ποσό των 2.135.416,67 € έναντι του ποσού των  

2.140.000,00 € της αρχικής αίτησης χρηματοδότησης.
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Η  προαναφερόμενη  πράξη  αφορά  στην  αξιοποίηση,  ανακαίνιση,  διατήρηση  και  

επανάχρηση του κτιρίου «πρώην Νοσοκομείου Θήβας» καθώς και του περιβάλλοντος χώρου  

του με σκοπό να επαναλειτουργήσει το κτίριο ως Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης και  

Ψηφιακής Προβολής.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την αξιοποίηση του κτιρίου μέσα από την νέα του  

χρήση ως κέντρου τουριστικής προβολής αφορούν: 

• Στην πολεοδομική και αισθητική ενοποίηση του χώρου 

•  Στην ανάπτυξη προγραμμάτων και  δραστηριοτήτων σε μια περιοχή της πόλης της  

Θήβας που παράγει πολιτισμό από τα αρχαιότατα χρόνια 

• Στη δημιουργία κέντρου ψηφιακής προβολής της Θήβας που θα συνεπικουρεί  τις  

δράσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας και θα προβάλει στο πλήθος των επισκεπτών  

στην ευρύτερη περιοχή. 

• Στην ανάπτυξη της ψηφιακής εκπαίδευσης και καινοτομίας μέσα από τη διενέργεια  

σεμιναρίων και καινοτόμων δράσεων 

•  Στη  σχεδιαζόμενη  λειτουργία μικρού  χώρου  αναψυκτήριου  εντός  των  χώρων  του  

κτιρίου με αξιοποίηση και  του αύλειου χώρου του οικοπέδου για τις  ανάγκες  του,  που  

αναμένεται να αυξήσει την «ελκυστικότητα» της χρήσης. 

•  Στην  οικονομική  ενίσχυση  της  περιοχής  μέσα  από  την  περαιτέρω  προσέλκυση  

επισκεπτών, την ανάδειξη της πόλης, την ψηφιακή προώθηση των οικονομικών πηγών της  

περιοχής όπως ο τουρισμός και  η αγροτική παραγωγή και  τη δημιουργία νέων θέσεων  

εργασίας από την λειτουργία της εγκατάστασης. 

Τα παραδοτέα της εγκεκριμένης πράξης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

Υποέργο 1 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ»: Οριστική μελέτη, διαδικασία αδειοδοτήσεων 

Υποέργο 2 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»:

 •  Ανακαίνιση  κτιρίου  συνολικού  εμβαδού  671,12  τ.μ.  (Χωματουργικές  Εργασίες  

Κτιριακών  Έργων,  Καθαιρέσεις,  Ικριώματα,  Κατασκευές  από  Σκυρόδεμα,  Ξυλότυποι  –  

Οπλισμοί,  Λιθοπληρώσεις,  Διαζώματα  (Σενάζ)  –  Λοιπές  Ενισχύσεις  Τοιχοποιίας,  

Αρμολογήματα  –  Επιχρίσματα,  Επιστεγάσεις,  Επιστρώσεις  –  Επενδύσεις,  Λοιπά 

Μαρμαρικά,  Κουφώματα  –  Θύρες  –  Κιγκλιδώματα-  Αρχιτεκτονικές  Λεπτομέρειες,  

Χρωματισμοί  – Μονώσεις  Υγρασίας  – Θερμομονώσεις,  Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες,  

Εργασίες Απομάκρυνσης Αμιάντου) 
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•  Διαμόρφωση  περιβάλλοντος  χώρου,  με  εργασίες  που  περιλαμβάνουν  

δενδροφυτεύσεις, διαμόρφωση πρανών, εισόδων, φωτισμοί, ασφαλτοστρώσεις. Στις εργασίες  

κατασκευής προστίθενται και οι εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. 

Υποέργο 3 «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»: 

• Τριμηνιαίες Εκθέσεις Απολογισμού και  Προγραμματισμού του έργου του Τεχνικού  

Συμβούλου • Έκτακτες Εισηγήσεις και αναφορές (Όποτε απαιτηθούν καθ' όλη τη διάρκεια  

του έργου) 

• Ενέργειες προβολής και προώθησης 

Υποέργο 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ»:  

Αναγκαίος εξοπλισμός για την λειτουργία του κέντρου τουριστικής προβολής

δ) Οι απαιτούμενες εγγραφές στο Πρόγραμμα Επενδύσεων – Τεχνικό Πρόγραμμα 

και στον Προϋπολογισμό του Δήμου θα πραγματοποιηθούν σε επόμενη τροποποίηση και  

αναμόρφωση αντίστοιχα.

ε) Η δαπάνη που απαιτείται ανέρχεται στο ποσό των 2.135.416,67 € με ΦΠΑ 24% 

θα  καλυφθεί  από  τη  ΣΑΕ  155/1  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Η χρηματοδότηση θα  

καλυφθεί κατά 85% από κοινοτική συμμετοχή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής  

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνική συμμετοχή.

Στο πλαίσιο του έργου, για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, σύμφωνα με την  

απόφαση ένταξης, θα εκτελεσθεί η παρακάτω πράξη:

Α/Α Τίτλος Πράξης Εγκεκριμένος  χρηματοδοτούμενος  προϋπ/σμός  σε  €

Διευθύνουσα Υπηρεσία

1 Βελτίωση  κτιρίου  παλαιού  νοσοκομείου  για  δημιουργία  κέντρου  τουριστικής  

προβολής για την πολιτιστική κληρονομιά της Θήβας 2.135.416,67 € Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΘ

στ) Το  χρηματοδοτούμενο  προϋπολογισμό  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  που  

ανέρχεται στο ποσό των 2.135.416,67 Ευρώ, και θα διατεθεί ως επιχορήγηση στο Δήμο  

από τη ΣΑΕ 155/1 στο πλαίσιο  του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα  

Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία  2014-2020»  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και  

Ανάπτυξης στον κωδικό της πράξης 2018ΣΕ15510036.

ζ) Την ανάγκη για ορισμό αρμοδίου διαχειριστή (φυσικό πρόσωπο) από το Δήμο  

Θηβαίων του λογαριασμού της πράξης στην Τράπεζα της Ελλάδας (Πρακτορείο Θήβας).

η) Το Δ&Κ Κώδικα, τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων, και  

τον ορισμό ταμία του Δήμου

θ) Τις διατάξεις της παρ. 4 τ ου άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-06-1959.
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                                              ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ

Α) Την  αποδοχή   Ένταξης  της  Πράξης  με  τίτλο:  «Βελτίωση  κτιρίου  παλαιού  

νοσοκομείου για δημιουργία κέντρου τουριστικής προβολής για την πολιτιστική κληρονομιά  

της  Θήβας»  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα  

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» στο ποσό των 2.135.416,67 € έναντι του  

ποσού των 2.140.000,00 € της αρχικής αίτησης χρηματοδότησης.

Β) Την αποδοχή χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 2.135.416,67 €. Οι  

απαιτούμενες εγγραφές του συγκεκριμένου ποσού στο Πρόγραμμα Επενδύσεων – Τεχνικό  

Πρόγραμμα  και  Προϋπολογισμό  του  Δήμου  θα  πραγματοποιηθούν  σε  επόμενη  

αναμόρφωση. 

Γ) Τον ορισμό αρμόδιου διαχειριστή (φυσικό πρόσωπο) από το Δήμο Θηβαίων του  

λογαριασμού  της  πράξης  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδας  (Πρακτορείο  Θήβας)  με  τίτλο:  

«Βελτίωση κτιρίου παλαιού νοσοκομείου για δημιουργία κέντρου τουριστικής προβολής για  

την  πολιτιστική  κληρονομιά  της  Θήβας»,  από  τη  ΣΑΕ  155/1  του  Επιχειρησιακού  

Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και  Καινοτομία 2014-2020»  του  

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με κωδικό πράξης 2018ΣΕ15510036, με υπόλογο  

διαχειριστή το Δήμο Θηβαίων και αρμόδιο διαχειριστή τον κ. Γεώργιο Ευγενίδη, Ταμίας του  

Δήμου Θηβαίων, με αναπληρώτρια την κα. Ελένη Παπαγιαννάκη.

Κατά  τη  διαλογική  συζήτηση  που  ακολούθησε  ο  δημοτικός  σύμβουλος  κ. 

Τουλουμάκος αφού εξέφρασε την σύμφωνη γνώμη του για την αποδοχή της απόφασης 

ένταξης της πράξης, αποχώρησε.

Μετά το πέρας της διαλογικής συζήτησης ο πρόεδρος έθεσε προς έγκριση το θέμα το 

οποίο υπερψηφίστηκε από όλα τα μέλη εκτός από τον δημοτικό σύμβουλο κ. Κατσέλη ο 

οποίος ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψιν του την προηγηθείσα εισήγηση  και 

• τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67  του Ν.3852/2010

• την υπ΄αριθ 379/2017 ΑΔΣ

• την αρ. πρωτ.5113/1706/Α3/13-8-2018 απόφαση της Ειδικής Γραμματέας 

Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΠΤΑ και ΤΣ

                           Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Κ Α Τ Α    Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α  
Εγκρίνει: α) Την αποδοχή  Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση κτιρίου παλαιού 

νοσοκομείου  για  δημιουργία  κέντρου  τουριστικής  προβολής  για  την  πολιτιστική 

κληρονομιά  της  Θήβας»  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα  Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία  2014-2020»  στο  ποσό  των Α.Δ.Σ. 267/2018 Σελίδα 5
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  ΑΠΟΦΑΣΗ 267/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

2.135.416,67  €  έναντι  του  ποσού  των  2.140.000,00  €  της  αρχικής  αίτησης 

χρηματοδότησης.

β) Την αποδοχή χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 2.135.416,67 €. 

Οι  απαιτούμενες εγγραφές του συγκεκριμένου ποσού στο Πρόγραμμα Επενδύσεων – 

Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό του Δήμου θα πραγματοποιηθούν σε επόμενη 

αναμόρφωση. 

γ) Τον ορισμό αρμόδιου διαχειριστή από το Δήμο Θηβαίων του λογαριασμού της 

πράξης στην  Τράπεζα της  Ελλάδας  (Πρακτορείο  Θήβας)  με  τίτλο:  «Βελτίωση κτιρίου 

παλαιού νοσοκομείου για δημιουργία κέντρου τουριστικής προβολής για την πολιτιστική 

κληρονομιά  της  Θήβας»,  από  τη  ΣΑΕ  155/1  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα  Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία  2014-2020»  του  Υπουργείου 

Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  με  κωδικό  πράξης  2018ΣΕ15510036,  με  υπόλογο 

διαχειριστή το Δήμο Θηβαίων και αρμόδιο διαχειριστή τον κ. Γεώργιο Ευγενίδη, Ταμία 

του Δήμου Θηβαίων, με αναπληρώτρια την κα. Ελένη Παπαγιαννάκη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό    267/2018.
Γιαυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.
        
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
       ΑΘ.ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ             Ακριβές απόσπασμα

Θήβα αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

6

ΑΔΑ: 6Κ18ΩΡΜ-Π7Ξ


		2018-08-23T13:21:15+0300
	Athens




