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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αγιά, 24.03.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 3165 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

48/2021 
από το πρακτικό της 7ης/24.03.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα : Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της υπηρεσίας: «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 της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της 

υπηρεσίας: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». Η κατάθεση της υποβολής της μελέτης 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 της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της 

υπηρεσίας: «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 και λόγω της λήξης προθεσμίας υποβολής της πρότασης για την 

ένταξη της ανωτέρω πράξης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

 
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 
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Θέμα : Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της υπηρεσίας: «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: 

 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 209 του  Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.): «Οι μελέτες των έργων και παροχής 

υπηρεσιών και τα τεύχη δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών ή παροχής υπηρεσιών του ν. 3316/2005 

(ΦΕΚ 42 Α΄) των Δήμων, των Κοινοτήτων και των κάθε είδους Συνδέσμων τους συντάσσονται και 

θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία τους και, αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από την 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.)».  

 

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς συνέταξε την υπ’ αριθ. 22/2021 μελέτη για την 

υπηρεσία: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

Η εν λόγω πράξη αποσκοπεί στην προβολή της ιστορίας της Αγιάς κατά την επανάσταση,  των μνημείων 

και του εν γένει πολιτιστικού αποθέματος της ευρύτερη περιοχής που ανήκει στο Δήμο Αγιάς μέσω της 

χρήσης ηλεκτρονικών εφαρμογών σύγχρονης τεχνολογίας, με σκοπό τη διατήρηση της ιστορίας και του 

πολιτισμού της περιοχής, την προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή και την προαγωγή της βιωματικής 

εκπαίδευσης. 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την αξιοποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με την υπηρεσία: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» και  συγκεκριμένα 

την δημιουργία ψηφιακής έκθεσης που θα περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση ιστορικών αρχείων και 

πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς εκπαιδευτικές δράσεις με ψηφιακές εφαρμογές. 

 

Η δράση περιλαμβάνει: 

➢ Δημιουργία μόνιμης ψηφιακής έκθεσης πολιτισμού το οποίο θα παρουσιάζει την επαναστατική και 

συνολική ιστορία της περιοχής, τα αξιοθέατα, τον πολιτισμό και τη ιστορία της περιοχής μέσω 

ψηφιακών οπτικοακουστικών μέσων. Θα εγκατασταθεί σε χώρο του Δήμου, στο οποίο θα τοποθετηθεί ο 

παρακάτω οπτικοακουστικός εξοπλισμός: 

• Θέσεις εικονικής πραγματικότητας (περιστρεφόμενη καρέκλα, γυαλιά VR, ακουστικά) 

• Οθόνες υψηλής ανάλυσης 50’ 

• Διαδραστικό τραπέζι  

• Ολογραφικές προθήκες  

➢ Βίντεο εικονικής πραγματικότητας με θέμα επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος, η οποία θα έχει μορφή 

μίνι ντοκιμαντέρ με αφήγηση και χρήση πραγματικών πλάνων βιντεοσκόπησης με τεχνολογία 360ο και 

ψηφιακών στοιχείων animation. 

 

Για τη χρηματοδότηση της εν λόγω υπηρεσίας προτείνεται η υποβολή 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».  

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτ. ζ του Ν.3852/10 ορίζεται ότι: «1. Η Οικονομική Επιτροπή 

είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές 

αρμοδιότητες: ….. ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει 
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την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 

4412/2016». 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την παρ. 4 του άρθρου 209 του  Ν. 3463/06, 

2. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

3. την με αριθμό 22/2021 μελέτη για την υπηρεσία: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», 

προϋπολογισμού 243.800,00 € με το Φ.Π.Α., η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  

 

Εισηγούμαστε να εγκρίνετε: 

 

α) την υπ’ αριθ. 22/2021 μελέτη για την υπηρεσία: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» προϋπολογισμού 

243.800,00 € με το Φ.Π.Α., που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Αγιάς. 

 

γ) την εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με τους όρους που θα καθορίσει 

με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αγιάς και βάσει της σχετικής μελέτης. 

 

 

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

- τις διατάξεις του άρθρου 209, παρ. 4 του Ν. 3463/06 (Α΄114): «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την υπ’ αριθμ. 47/2021 (ΑΔΑ: 6945Ω6Ι-9Ρ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με 

θέμα: 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», 

- την με αριθμό 22/2021 μελέτη για την υπηρεσία: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», 

προϋπολογισμού 243.800,00 € με το Φ.Π.Α., που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε  
 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε: 

 

1. Την υπ’ αριθ. 22/2021 μελέτη για την υπηρεσία: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» προϋπολογισμού 

243.800,00€ με το Φ.Π.Α., που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Αγιάς. 

 

2. Την εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με τους όρους που θα 

καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αγιάς και βάσει της σχετικής μελέτης. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 48/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

 

 


