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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 24.03.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 3164 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

47/2021 
από το πρακτικό της 7ης/24.03.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 1ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και 

Αθλητισμός», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14 (αρ. πρωτ.: 20003/27-10-2020) με τίτλο: «ΕΛΛΑΔΑ 1821 – 

ΕΛΛΑΔΑ 2021», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 24.03.2021, ώρα 13:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη 

χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

2974/20.03.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 20.03.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 

και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β’)  (ήδη ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/19.03.2021 (ΦΕΚ 1076/20.03.2021 τεύχος Β'), όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/22.03.2021 τεύχος Β'). 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://dimosnet.gr/blog/laws/404866/
https://dimosnet.gr/blog/laws/440029/
https://dimosnet.gr/blog/laws/440029/
https://dimosnet.gr/blog/laws/440259/
https://dimosnet.gr/blog/laws/440259/
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Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: 

 

Με το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 ορίζονται τα 

εξής: 

«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα 

τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη 

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη 

της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.» 

 

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και πρέπει 

να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά στην: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: 

«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14 (αρ. πρωτ.: 20003/27-10-

2020) με τίτλο: «ΕΛΛΑΔΑ 1821 – ΕΛΛΑΔΑ 2021», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ 

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». Η κατάθεση της υποβολής της πρότασης λήγει στις 31/03/2021. 

 

Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι 

δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της λήξης προθεσμίας υποβολής της πρότασης. 

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

- την εισήγηση του Προέδρου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Την συζήτηση του θέματος που αφορά στην: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, 

Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14 (αρ. πρωτ.: 20003/27-10-2020) με τίτλο: 

«ΕΛΛΑΔΑ 1821 – ΕΛΛΑΔΑ 2021», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», πριν 

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που 

υπάρχει για την επίλυσή του και λόγω της λήξης προθεσμίας υποβολής της πρότασης.  

 
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 
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Θέμα 1ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και 

Αθλητισμός», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14 (αρ. πρωτ.: 20003/27-10-2020) με τίτλο: «ΕΛΛΑΔΑ 1821 – 

ΕΛΛΑΔΑ 2021», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) 

δημοσίευσε την υπ’ αριθ. 20003/27-10-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14 με τίτλο: «ΕΛΛΑΔΑ 1821 – ΕΛΛΑΔΑ 

2021», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του 

Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», 

απευθυνόμενη στους Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας, για την υποβολή προτάσεων έργων/πράξεων 

χρηματοδότησης. 

 

Σκοπός είναι η ανάδειξη του ιστορικού έπους μέσω έργων και δράσεων, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 200 

ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Στην Ελλάδα του 2021, η αξιοποίηση των σύγχρονων 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας για την ψηφιοποίηση και αξιοποίηση των τεκμηρίων της 

σημαντικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας του 1821, συμβάλει στην προστασία, ανάδειξη και 

προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού. Στην Ελλάδα του 

2021, ο πολιτισμός αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα αξιοποίησης των τεχνολογιών της σύγκλισης με 

σημαντικότερα πεδία εφαρμογής την ανάπτυξη νέων τρόπων προσέγγισης του πολιτιστικού αγαθού μέσω 

της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και την ανάπτυξη καινοτόμων πολιτιστικών προϊόντων.  

 

Στο πλαίσιο των δράσεων προγραμματίζονται έργα επιστημονικής τεκμηρίωσης της πολιτιστικής 

κληρονομιάς για την παραγωγή ψηφιακών εικονικών εκθέσεων που θα απαρτίζονται από πολιτιστικά 

αντικείμενα που θα ανήκουν σε διαφορετικά μουσεία ή χώρους και θα διατίθενται είτε μέσω του διαδικτύου 

είτε με τη μορφή ηλεκτρονικών εκδόσεων. Επίσης, αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους χώρους που συνδέονται με την ελληνική επανάσταση και αξιοποίηση 

του Διαδικτύου και της τεχνολογίας για την προσέλκυση τουριστικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα μέσω 

πολυγλωσσικών εφαρμογών με εικονικές πολιτιστικές διαδρομές στο διαδίκτυο. Παράλληλα ενίσχυση του 

πολιτιστικού τουρισμού με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών συμβάλλοντας στην αύξηση της 

επισκεψιμότητας των προορισμών που συνδέονται με την ελληνική επανάσταση.  

 

Επιλέξιμες δράσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, αποτελούν:  

➢ Ίδρυση και δημιουργία νέων Μουσείων και μονίμων Εκθέσεων  

➢ Ψηφιοποίηση ιστορικών αρχείων, μουσειακού αποθέματος και πολιτιστικής κληρονομιάς  

➢ Εκπαιδευτικές δράσεις με ψηφιακές εφαρμογές  

➢ Λοιπές δράσεις με πολιτιστικό, τουριστικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000 ευρώ (€). Σύμφωνα με το Άρθρο 4 

της ΚΥΑ 22766 (ΦΕΚ 1386/Β/14.04.2020), η χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών 

της παραγράφου 2α του άρθρου 69 του ν.4509/2017 όπως ισχύει, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, 

πραγματοποιείται μέσω αναπτυξιακών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, συνομολογούνται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων για το σκοπό αυτό. 

 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση επιλέξιμες είναι και μια σειρά από οριζόντιες επικουρικές δράσεις, στις 

οποίες περιλαμβάνονται: 

α) Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης για την εγκατάσταση των προτεινόμενων 

υποδομών/εξοπλισμού, εφόσον απαιτείται, με επιλέξιμη δαπάνη έως 15% του προϋπολογισμού του 

σχετικού υποέργου.  

ΑΔΑ: 6945Ω6Ι-9Ρ3



Σελίδα 4 από 6 

β) Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), εφόσον 

απαιτείται.  

γ) Αρχαιολογικές έρευνες-εργασίες-επίβλεψη, εφόσον απαιτείται.  

δ) Η δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου 

στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, σε ποσό έως 5.000 € χωρίς ΦΠΑ 

ε) Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης, με όλα τα απαραίτητα μέτρα 

πληροφόρησης, ενημέρωσης και δημοσιότητας που θα λάβει ο Δικαιούχος, με επιλέξιμη δαπάνη έως 10% 

του προϋπολογισμού του σχετικού υποέργου.  

 

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής μίας (1) αίτησης χρηματοδότησης.  

 

Τα έργα/δράσεις που προτείνονται πρέπει είτε να αποτελούν από μόνα τους ολοκληρωμένες και 

λειτουργικές λύσεις είτε να συνδέονται με υφιστάμενο σχεδιασμό/δράσεις/υποδομές ώστε να προκύπτει ένα 

ενιαίο, ολοκληρωμένο και λειτουργικό αποτέλεσμα. 

 

Επίσης τα προτεινόμενα έργα/δράσεις δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εμπορικής/οικονομικής 

εκμετάλλευσης, ή λόγω τοπικής ή περιορισμένης εμβέλειας να μην προκαλείται στρέβλωση του 

ανταγωνισμού.  

 

Ως έναρξη υποβολής των Αιτημάτων ένταξης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και ως 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31/03/2021. 

 

Ο Δήμος Αγιάς αποσκοπώντας στην αξιοποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στοχεύει στην τοπική ανάπτυξη και παραγωγή 

πολιτιστικού αγαθού για την κοινωνία και τους επισκέπτες της περιοχής, για τη δημιουργία εξωστρεφών 

πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών επαφών.  Για το λόγο αυτό προτείνει την δημιουργία 

ψηφιακής έκθεσης που θα περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση ιστορικών αρχείων και πολιτιστικής κληρονομιάς 

καθώς εκπαιδευτικές δράσεις με ψηφιακές εφαρμογές. Ο Δήμος Αγιάς προτίθεται να υποβάλλει πρόταση 

στην Πρόσκληση ΑΤ14 για τη χρηματοδότησης της πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

Πιο αναλυτικά, η πράξη «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» είναι συνολικού προϋπολογισμού 262.000,00 

ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και περιλαμβάνει την εκτέλεση των κάτωθι υποέργων: 

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 

243.800,00 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η 

δημιουργία ψηφιακής έκθεσης που θα περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση ιστορικών αρχείων και 

πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς εκπαιδευτικές δράσεις με ψηφιακές εφαρμογές. 

2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης του δικαιούχου για την σύνταξη και 

προετοιμασία του φακέλου υποβολής στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14 στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 6.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Αντικείμενο του Υποέργου 2 είναι η υποστήριξη του Δικαιούχου κατά τη σύνταξη και προετοιμασία 

του φακέλου υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης.  

3. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Δράσεις Ενημέρωσης – Πληροφόρησης – Ευαισθητοποίησης», συνολικού 

προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 3 

είναι η οργάνωση και υλοποίηση ενός προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με στόχο 

τη λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών, ώστε να κατανοήσουν τις ευφυείς εφαρμογές που πρόκειται 

να πραγματοποιηθούν. Το πλάνο δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών θα 

περιλαμβάνει ολοκληρωμένες δράσεις προβολής δημοσιότητας. 
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Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε: 

 

Α. Να εγκρίνετε την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, 

Τουρισμός και Αθλητισμός», στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ14 (αρ. πρωτ.: 20003/27-10-2020) με 

τίτλο: «ΕΛΛΑΔΑ 1821 – ΕΛΛΑΔΑ 2021», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 262.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που 

περιλαμβάνει τα εξής υποέργα: 

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 

243.800,00 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η 

δημιουργία ψηφιακής έκθεσης που θα περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση ιστορικών αρχείων και 

πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς εκπαιδευτικές δράσεις με ψηφιακές εφαρμογές. 

2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης του δικαιούχου για την σύνταξη και 

προετοιμασία του φακέλου υποβολής στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14 στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 6.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Αντικείμενο του Υποέργου 2 είναι η υποστήριξη του Δικαιούχου κατά τη σύνταξη και προετοιμασία 

του φακέλου υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης.  

3. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Δράσεις Ενημέρωσης – Πληροφόρησης – Ευαισθητοποίησης», συνολικού 

προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 3 

είναι η οργάνωση και υλοποίηση ενός προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με στόχο 

τη λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών, ώστε να κατανοήσουν τις ευφυείς εφαρμογές που πρόκειται 

να πραγματοποιηθούν. Το πλάνο δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών θα 

περιλαμβάνει ολοκληρωμένες δράσεις προβολής δημοσιότητας. 

 

Β. Να αποδεχτείτε τους όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14 (αρ. πρωτ.: 20003/27-10-2020) με τίτλο: «ΕΛΛΑΔΑ 1821 – ΕΛΛΑΔΑ 2021», στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός». 

 

Γ. Να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, 

για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη και 

υποβολή του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την 

ένταξη και υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση η΄ του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τους όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14 (αρ. 

πρωτ.: 20003/27-10-2020) με τίτλο: «ΕΛΛΑΔΑ 1821 – ΕΛΛΑΔΑ 2021», στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε  
 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  
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Α. Εγκρίνουμε την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, 

Τουρισμός και Αθλητισμός», στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ14 (αρ. πρωτ.: 20003/27-10-2020) με 

τίτλο: «ΕΛΛΑΔΑ 1821 – ΕΛΛΑΔΑ 2021», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 262.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που 

περιλαμβάνει τα εξής υποέργα: 

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 

243.800,00 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η 

δημιουργία ψηφιακής έκθεσης που θα περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση ιστορικών αρχείων και 

πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς εκπαιδευτικές δράσεις με ψηφιακές εφαρμογές. 

2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης του δικαιούχου για την σύνταξη και 

προετοιμασία του φακέλου υποβολής στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14 στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 6.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Αντικείμενο του Υποέργου 2 είναι η υποστήριξη του Δικαιούχου κατά τη σύνταξη και προετοιμασία 

του φακέλου υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης.  

3. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Δράσεις Ενημέρωσης – Πληροφόρησης – Ευαισθητοποίησης», συνολικού 

προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 3 

είναι η οργάνωση και υλοποίηση ενός προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με στόχο 

τη λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών, ώστε να κατανοήσουν τις ευφυείς εφαρμογές που πρόκειται 

να πραγματοποιηθούν. Το πλάνο δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών θα 

περιλαμβάνει ολοκληρωμένες δράσεις προβολής δημοσιότητας. 

 

Β. Αποδεχόμαστε τους όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΑΤ14 (αρ. πρωτ.: 20003/27-10-2020) με τίτλο: «ΕΛΛΑΔΑ 1821 – ΕΛΛΑΔΑ 2021», στο πλαίσιο του 

Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός». 

 

Γ. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την 

υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη και υποβολή 

του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 47/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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