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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Εντάχθηκε η βελτίωση κτιρίου του παλαιού νοσοκομείου για δημιουργία κέντρου
τουριστικής προβολής για την πολιτιστική κληρονομιά της Θήβας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
Στις 13 Αυγούστου 2018 εντάχθηκε η πράξη με τίτλο : «Βελτίωση κτιρίου του παλαιού νοσοκομείου
για δημιουργία κέντρου τουριστικής προβολής για την πολιτιστική κληρονομιά της Θήβας» με Κωδικό
ΟΠΣ:5021376,
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 του Δήμου Θηβαίων.
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 την ευρύτερη
περιοχή.
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• 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.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της προαναφερόμενης πράξης προβλέπονται:


Η ωρίμανση του κυρίως έργου (κατασκευαστικού) με την εκτέλεση προπαρασκευαστικών
ενεργειών που θα περιλαμβάνουν τις αναγκαίες μελέτες ωρίμανσης του κυρίως έργου (π.χ. οι
οριστικές μελέτες, διαδικασία αδειοδοτήσεων).



η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για την λειτουργία του κέντρου τουριστικής
προβολής.



η παροχή τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών του Δήμου για την αποτελεσματική
οργάνωση και παρακολούθηση της υλοποίησης του συνόλου της πράξης καθώς και ενέργειες
προβολής και προώθησης της πράξης.

Το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσουν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση των
προαναφερόμενων παρεμβάσεων.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5021376 (Κωδ. Απόφασης:5346)

