
  ΑΠΟΦΑΣΗ 379/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                              
       Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ                       

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
της 26  ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   379/2017   

ΘΕΜΑ   : 

«Υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση κτιρίου
παλαιού νοσοκομείου για δημιουργία κέντρου  τουριστικής προβολής για την
πολιτιστική κληρονομιά της Θήβας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3

«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Στη Θήβα, σήμερα στις  20  του μηνός  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  του έτους  2017 ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα

18:00 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.  :  30698/15-12-2017 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 Χ.Τσαραμπάρης-Τ.Κ. Λεύκτρων
2) Δ.Γιαννίκας Γ.Μητσάκης Ευστ.Κεφαλάς-Τ.Κ. Ξηρονομής
3) Σ.Δρένιος Αλ.Στάικος
4) Αν.Καμούτσης Γ.Τζουμανέκας
5) Β.Κατσάρας Κ.Τυρηνόπουλος
6) Σπ.Κίτσος Κ.Χαρέμης
7) Ι.Κοντού Στ.Χαλβατζής
8) Δ.Κουτσοδήμος Θ.Κιούσης
9) Ι.Παπαδημητρίου Ελ.Αναδιώτου
10) Γ.Σκαλής Π.Μέξης
11) Δ.Τούτουζας Κ.Τριάντη
12) Π.Τσαραμπάρης Ι.Κόρδατζης
13) Χ.Τσίτρας Β.Σωτήρχος
14) Αν.Χατζησταμάτης Αντ.Τουλουμάκος
15) Κ.Βενιζέλος Αθ.Σκούμας
16) Π.Παπαναστασίου
17) Γ.Κατσέλης
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18) Γρ.Παπαβασιλείου

  Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Νικολάου Σπυρίδων, προσκλήθηκε και  προσήλθε πριν την

συζήτηση του εν λόγω θέματος.

   Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος κ. Τσούγκα Δήμητρα για την

τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ/λίου.

  Ήδη έχουν  προσέλθει πριν  τη συζήτηση των θεμάτων της  ημερησίας  διατάξεως οι

δημοτικοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Γ.Τζουμανέκας  –  Θ.Κιούσης  και  Αθ.Σκούμας,  ενώ  κατά  τη

συζήτηση  του  1ου θέματος  ημερησίας  διατάξεως  αποχώρησε ο  δημοτικός  σύμβουλος  κ.

Γρ.Παπαβασιλείου.  

Μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος αποχώρησε ο κ. Γ.Τζουμανέκας.

Μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος αποχώρησε ο κ. Γ.Σκαλής.

Μετά τη συζήτηση του 5ου θέματος αποχώρησε ο κ. Αθ.Σκούμας και μετά τη συζήτηση του

8ου θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Τσαραμπάρης και Χ.Τσίτρας.

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, διαβάζει την από 18-

12-2017 εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του

Δήμου Θηβαίων και του Αυτοτελούς Τμήματος Ανάπτυξης- Προγραμματισμού – Οργάνωσης &

Πληροφορικής  του  Δήμου  η  οποία  συνυπογράφεται  από  τον  αναπληρωτή  Προϊστάμενο

Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  κ.  Επαμεινώνδα  Χρυσικό  και  την  αναπληρώτρια

Προϊσταμένη  Τμήματος  Ανάπτυξης-  Προγραμματισμού  –  Οργάνωσης  &  Πληροφορικής  κ.

Χαραλαμπία Παπαθανασίου, στην οποία εκτίθενται τα κατωτέρω  : 

Έχοντας υπόψη:        

α) Τη  με  Α.Π.:5838/740/Α3/13-11-2017  Πρόσκληση  της  Ειδικής  Υπηρεσίας

Διαχείρισης  του  ΕΠ  «Ανταγωνιστικότητα,  Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία»  για  υποβολή

προτάσεων  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα,  Επιχειρηματικότητα  και

Καινοτομία»  στο  πλαίσιο  του  Άξονα  Προτεραιότητας  3  «Ανάπτυξη  μηχανισμών  στήριξης  της

επιχειρηματικότητας», προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις

και τους όρους που αναφέρονται σε αυτή. 

Οι  προτάσεις  που θα υποβληθούν στο πλαίσιο  της παρούσας  πρόσκλησης,  θα πρέπει  να

εμπίπτουν  στο  αντικείμενο  και  τους  στόχους  της  Δράσης  03-6c-3.5-07:  «Δημιουργική

Επανάχρηση  Δημοτικής  Ακίνητης  Περιουσίας».  Ειδικότερα,  στο  πλαίσιο  της  συγκεκριμένης

Δράσης, οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν στην υλοποίηση

παρεμβάσεων αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος των Δήμων. Ως τέτοιο

κτιριακό  απόθεμα  νοείται  ένα  εύρος  κτιρίων  ιστορικού,  πολιτιστικού  και  αρχιτεκτονικού

ενδιαφέροντος των οποίων η πρότερη χρήση και δραστηριότητα έχει εγκαταλειφθεί και που - στο

πλαίσιο  της παρούσας  πρόσκλησης-θα επαναχρησιμοποιηθούν για άλλους  σκοπούς  από  τους
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αρχικά  προβλεπόμενους.  Στο  συγκεκριμένο  κτιριακό  δυναμικό,  ενδεικτικά,  εντάσσονται

ανενεργά  κτίρια  όπως:  Βιομηχανικά,  ΞΕΝΙΑ,  Νοσοκομεία,  Στεγασμένες  Αγορές,  Αποθήκες,

Στεγασμένες  Στοές,  Δημοτικά  Λουτρά,  Δημοτικά  Σφαγεία,  Στρατιωτικές  Εγκαταστάσεις,

Δικαστικά Μέγαρα, Άλλα κτίρια, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας.

Επισημαίνεται  ότι  δεν  είναι  επιλέξιμη  παρέμβαση  ο  εκσυγχρονισμός  κτιρίων  /

εγκαταστάσεων που λειτουργούν πλήρως.

Επιλέξιμες είναι  οι παρεμβάσεις  σε ανενεργά κτίρια ή κτίρια που ένα μικρό ποσοστό της

επιφάνειας τους (έως 20%) έχει υφιστάμενη χρήση και με την παρέμβαση θα αποκτήσει χρήση το

σύνολο της επιφάνειάς του.

Κάθε Δήμος δύναται  να υποβάλει μια και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης με το ποσό

της επιλέξιμης συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης να μην ξεπερνά τα 2.500.000,00 €

για  την  ανακατασκευή,  αναστήλωση,  αποκατάσταση  και  επανάχρηση  του  κτιρίου,  υπό  τις

ακόλουθες προϋποθέσεις:

- το κτίριο απαιτείται να είναι ιδιοκτησίας του Δήμου ή να έχει παραχωρηθεί σε αυτόν από

Δημόσιο Φορέα για χρονικό διάστημα άνω των δεκαπέντε (15) ετών.

- το κτίριο απαιτείται  να είναι  συνολικής επιφάνειας  άνω των πεντακοσίων τετραγωνικών

μέτρων (500 τ.μ.).

-  το  κτίριο  να  βρίσκεται  εντός  αστικού  ιστού  ή/και  εκτός  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  θα

εξασφαλίζεται η άμεση και γρήγορη προσβασιμότητα σε αυτό.

-  η  χρήση  που  θα επιλεγεί  θα πρέπει  να διασφαλίζει  τη  συνεχή  λειτουργία του  κτιρίου

τουλάχιστον για τέσσερις (4) ημέρες / εβδομάδα και οκτώ (8) μήνες / χρόνο.

Με την κατάλληλη διαμόρφωση εσωτερικά και εξωτερικά και την εφαρμογή της νέας τους

χρήσης, θα πρέπει να επιτευχθεί η επανάχρησή τους και η λειτουργική επανένταξή τους στον

αστικό ιστό της πόλης. 

Οι παρεμβάσεις αποκατάστασης θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα α)  την ανάδειξη των

κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής αλλά και επιχειρηματικής

δραστηριότητας  ή/και  β)  την  ουσιαστική  αναζωογόνηση  και  την  αλλαγή  προσανατολισμού

περιοχών σε πολιτιστικές / τουριστικές περιοχές.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις  οφείλουν όχι απλώς να διατηρούν το κτίριο αλλά να μην

αλλοιώνουν τα αρχιτεκτονικά και αισθητικά του χαρακτηριστικά και θα πρέπει να γίνεται χρήση

εφαρμογών  φιλικών  προς  το  περιβάλλον  καθώς  και  υιοθέτηση  των  αρχών  βιοκλιματικού

σχεδιασμού.

Οι  προτάσεις  υποβάλλονται  με  ημερομηνία  έναρξης  υποβολής  των  αιτήσεων  από  την

08/01/2018 και ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων έως την 07/01/2019.

Η  αξιολόγηση  των  προτάσεων  είναι  άμεση,  δηλαδή  η  πρόταση  αξιολογείται  με  σειρά

προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.
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β) Η  υποβαλλόμενη  πρόταση  χρηματοδότησης  θα  περιλαμβάνει  όλες  εκείνες  τις

απαραίτητες  εργασίες  για να την επαναλειτουργία και  την απόδοση προς χρήση ως κέντρου

τουριστικής πληροφόρησης και ψηφιακής προβολής για την πολιτιστική κληρονομιά της Θήβας

του κτιρίου και των υπόλοιπων χώρων του οικοπέδου στο οποίο στεγαζόταν το παλαιό νοσοκομείο

Θήβας.

Οι εργασίες που θα περιλαμβάνονται στην υποβαλλόμενη πρόταση είναι οι ακόλουθες: 

• απαραίτητες καθαιρέσεις και αποξηλώσεις (συμπεριλαμβανομένου και των τυχόν τοξικών

υλικών και κατασκευών, όπως αμιαντοσκεπές)

•  απαραίτητες  στατικές  ενισχύσεις  για  την  συμμόρφωση  του  κτιρίου  σύμφωνα  με  τους

ισχύοντες κανονισμούς αντισεισμικότητας

•  απαραίτητες  εργασίες  για  τη  σωστή  λειτουργία  του  κτιρίου  (εσωτερικές  διαμορφώσεις,

επιστρώσεις,  χρωματισμούς,  κουφώματα,  είδη υγιεινής  κ.λπ.)  καθώς  και  την  τοποθέτηση του

απαραίτητου Η/Μ εξοπλισμού (καλωδιώσεις, συστήματα ψύξης - θέρμανσης κ.λπ.)

• κατασκευή των απαραίτητων στοιχείων και  κατασκευών στο χώρο για την διευκόλυνση

πρόσβασης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ).

•  απαραίτητες  εργασίες  διαμόρφωσης  του  περιβάλλοντος  χώρου  του  οικοπέδου  και  η

λειτουργική διασύνδεση του χώρου με τον αστικό ιστό της πόλης με το γειτνιάζων Μουσείο της

Θήβας,  το  Νότια  ευρισκόμενο  Κ.Χ.  της  όπου  και  ο  Ι.Ν.  του  Αγίου  Γεωργίου  και  το  Δυτικό

υφιστάμενο Δημοτικό Συνεδριακό Κέντρο Θήβας.

• προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του χώρου σύμφωνα

με τη νέα χρήση του.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβαλλόμενης πράξης εφ’ όσον εγκριθεί, θα εξασφαλίζεται  η

συνεχής  λειτουργία  του  κτιρίου  του  παλαιού  νοσοκομείου  και  θα αξιοποιείται  από  το  Δήμο

Θηβαίων. Επίσης, θα εξασφαλίζεται η λειτουργία/χρήση του κτιρίου του παλιού νοσοκομείου ως

κέντρο  τουριστικής  προβολής  για  την  πολιτιστική  κληρονομιά  της  πόλης  της  Θήβας  κατ’

ελάχιστον τέσσερις (4) ημέρες/εβδομάδα και για τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες / έτος, το οποίο θα

λειτουργεί και θα συντηρείται από το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου Θηβαίων.

Ο  προϋπολογισμός  της  υποβαλλόμενης  πρότασης  εκτιμάται  να  ανέλθει  στο  ποσό  των

2.500.000,00 €.

γ) Το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά όλα τα

απαραίτητα στοιχεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της προαναφερόμενης πράξης

και  τους χρονικούς περιορισμούς του έργου που σύμφωνα με την πρόσκληση ως ημερομηνία

λήξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 31/12/2023.

δ) Το γεγονός ότι το παραπάνω έργο πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η

Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

και Καινοτομία» με κωδ. 83.
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ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ

α)  Την  υποβολή  πρότασης  συγχρηματοδότησης  της  πράξης  με  τίτλο  :  «Βελτίωση  κτιρίου

παλαιού  νοσοκομείου  για  δημιουργία  κέντρου  τουριστικής  προβολής  για  την  πολιτιστική

κληρονομιά  της  Θήβας»,  στο  πλαίσιο  του  Άξονα  Προτεραιότητας  3  «Ανάπτυξη  μηχανισμών

στήριξης  της  επιχειρηματικότητας»  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα

Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία»,  εκτιμώμενου  προϋπολογισμού  2.500.000,00  €

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

β) Την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας του κτιρίου του παλαιού νοσοκομείου, μετά την

ολοκλήρωση της υποβαλλόμενης πράξης εφ’ όσον εγκριθεί, το οποίο θα αξιοποιείται από το Δήμο

Θηβαίων. Επίσης, την εξασφάλιση της λειτουργίας/χρήσης του κτιρίου του παλιού νοσοκομείου

ως  κέντρο  τουριστικής  προβολής  για την  πολιτιστική  κληρονομιά της  πόλης  της  Θήβας  κατ’

ελάχιστον τέσσερις (4) ημέρες/εβδομάδα και για τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες / έτος, το οποίο θα

λειτουργεί και θα συντηρείται από το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου Θηβαίων.»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, μετά το πέρας της οποίας ο κ. Πρόεδρος έθεσε προς

ψήφιση το εν λόγω θέμα, το οποίο υπερψηφίστηκε απ’ όλα τα παρευρισκόμενα μέλη, πλην

του δημοτικού συμβούλου κ. Γ.Κατσέλη, ο οποίος ψήφισε λευκό. 

     Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τα ανωτέρω κι έχοντας υπόψη του :

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

 την  με  Α.Π.  5838/740/Α3/13-11-2017  Πρόσκληση  της  Ειδικής  Υπηρεσίας

Διαχείρισης του Ε.Π.

 την  από  18-12-2017  εισήγηση  της  υπηρεσίας  όπως  αυτή  αναγνώσθηκε  από  τον

Πρόεδρο

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΚΑΤΑ   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

α) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση

κτιρίου  παλαιού  νοσοκομείου  για  δημιουργία  κέντρου  τουριστικής  προβολής  για  την

πολιτιστική κληρονομιά της  Θήβας»,  στο πλαίσιο  του  Άξονα Προτεραιότητας  3 «Ανάπτυξη

μηχανισμών  στήριξης  της  επιχειρηματικότητας»  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα  Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία»,  εκτιμώμενου  προϋπολογισμού

2.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.»

β) Την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας του κτιρίου του παλαιού νοσοκομείου, μετά

την ολοκλήρωση της υποβαλλόμενης πράξης εφ’ όσον εγκριθεί, το οποίο θα αξιοποιείται από

το Δήμο Θηβαίων. Επίσης, την εξασφάλιση της λειτουργίας/χρήσης του κτιρίου του παλιού

νοσοκομείου ως κέντρο τουριστικής προβολής για την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης της

Θήβας κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) ημέρες/εβδομάδα και για τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες /
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έτος, το οποίο θα λειτουργεί και θα συντηρείται από το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου

Θηβαίων.

         Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 379/2017.

Γι’ αυτό 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
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