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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αγιά, 24.03.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 3178 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

61/2021 
από το πρακτικό της 7ης/24.03.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 13ο : Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της Υπηρεσίας: «ΕΥΦΥΕΙΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 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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Θέμα 13ο : Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της Υπηρεσίας: «ΕΥΦΥΕΙΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 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. 16/2021 μελέτη για την υπηρεσία: 

«ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

Η εν λόγω πράξη αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της βέλτιστης 

αξιοποίησης των εργαλείων της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Η ενδυνάμωση της τοπικής 

κοινωνίας με τη χρήση της τεχνολογίας που σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα 

των Δήμων της Χώρας. Παράλληλα προωθείται η κοινωνική, οικονομική και πολιτική ένταξη των δημοτών 

χωρίς διακρίσεις, ενισχύοντας τη συμμετοχική δημοκρατία και την ανοιχτή διακυβέρνηση στη λήψη των 

αποφάσεων. 

 

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

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με την υπηρεσία: «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» 

και  συγκεκριμένα την Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την δημιουργία 

μιας σύγχρονης Ολοκληρωμένης Διαδικτυακής Πύλης Τουρισμού με Περιηγητικές Εφαρμογές. και η 

προμήθεια ολοκληρωμένης πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει Σύστημα 

παρακολούθησης και διαχείρισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και Σύστημα 

παρακολούθησης υπαίθριου εμπορίου. 

 

Η Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προβλέπει την ανάπτυξη ψηφιακών 

συστημάτων εσωτερικής οργάνωσης αλλά και διάδρασης με τους πολίτες και επισκέπτες του Δήμου και 

ειδικότερα τα παρακάτω: 

Α1. Ψηφιακό πρωτόκολλο - Σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και θεμάτων δημοτών και 

επιχειρήσεων: Η αμφίδρομη επικοινωνία του δημοτικού portal με τις back office εφαρμογές του Δήμου θα 

επιτρέπει την αυτόματη πρωτοκόλληση κάθε αίτησης παροχής ηλεκτρονικής υπηρεσίας, με άμεση 

αποστολή του αριθμού πρωτοκόλλου στον χρήστη, μέσω της εφαρμογής Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο. 

Α2. Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων: Το σύστημα θα εξασφαλίζει την εσωτερική διακίνηση εγγράφων 

με αυτοματοποιημένο τρόπο και θα χρεώνεται/διακινείται στους αρμόδιους υπαλλήλους μέσω της 

διαχειριστικής πλατφόρμας του Δήμου. 

Α3. Πλατφόρμα παρακολούθησης και διαχείρισης συμβάσεων: Η πλατφόρμα θα αποτελέσει χρήσιμο 

εργαλείο για τη σωστή οργάνωση και αυτοματοποίηση του τμήματος προμηθειών - οικονομικής διαχείρισης 

και σχετικών υπηρεσιών του φορέα. 

A4. Πλατφόρμα επικοινωνίας με πολίτες με κινητές συσκευές (mobile app, chatbot) και διασύνδεση 

με πληροφοριακά συστήματα: Θα αναπτυχθεί ολοκληρωμένη mobile εφαρμογή με μια σειρά από 

δυνατότητες όπως ψηφιακές υπηρεσίες, συμμετοχή για τη βελτίωση της πόλης, ενημέρωση για χρήσιμες 

πληροφορίες, προνόμια και παροχές, σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος καθώς και διαδραστικές 

ειδοποιήσεις. 

Α5. Πλατφόρμα βιώσιμης ανάπτυξης: Πρόκειται για πλατφόρμα που θα υποστηρίζει τον Δήμο με 

συστημικό τρόπο για την υιοθέτηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Agenda 2030 σε τοπικό επίπεδο και 

θα προβάλλει την επίτευξη των αποτελεσμάτων 

A6. Πλατφόρμα προώθησης τοπικών επιχειρήσεων: Προβλέπεται η ανάπτυξη μητρώου επιχειρήσεων 

που θα συνδυαστεί με εφαρμογές loyalty - citizen wallet, με στόχο την ώθηση προς την τοπική οικονομία. 

A7. Ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω Διαδικτύου: Μέσω της υπηρεσίας, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να 

εξοφλούν ηλεκτρονικά το σύνολο των οφειλών τους προς τον Δήμο (δημοτικά τέλη, κλήσεις παράνομης 

στάθμευσης, συνδρομές σε δημοτικά γυμναστήρια ή άλλες υποδομές κ.ά.). 
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Οι Ψηφιακές Δράσεις Τουρισμού προβλέπουν τη δημιουργία μιας σύγχρονης Ολοκληρωμένης 

Διαδικτυακής Πύλης Τουρισμού με Περιηγητικές Εφαρμογές. Η πλατφόρμα αποσκοπεί στην εμπλοκή 

των πολιτών στη διατήρηση και προώθηση της πλούσιας ιστορικής/πολιτιστικής κληρονομιάς και του 

φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου, δημιουργώντας ταυτόχρονα τοπικές ευκαιρίες νεοφυούς 

επιχειρηματικότητας στον τομέα των δημιουργικών βιομηχανιών και του θεματικού τουρισμού και 

ειδικότερα 

Β.1 Εφαρμογές GIS: Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ξενάγησης σε φυσικό και εικονικό περιβάλλον με 

χρήση τεχνολογιών GIS για την ανάδειξη περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος και την περιήγηση σε 

αυτές (επισήμανση σημείων ενδιαφέροντος σε χάρτη, χάραξη διαδρομής, προτεινόμενες θεματικές 

διαδρομές κ.α. σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη).  

Β.2 Διαδικτυακή πύλη φιλοξενίας εφαρμογών και υποδομής crowdsourcing: Ανάπτυξη διαδικτυακής 

πύλης που θα φιλοξενήσει το σύνολο των ανωτέρω εφαρμογών, ενώ θα κάνει χρήση των ανοικτών 

δεδομένων και μεθόδων πληθοπορισμού (crowdsourcing) για την ανάδειξη της περιοχής, τη 

δημιουργία τουριστικών - πολιτιστικών προτάσεων από και προς τους χρήστες, τη διασύνδεση φορέων, την 

παραγωγή αναφορών επισκεψιμότητας, προτιμήσεων κ.α.. 

Για το σύνολο των ανωτέρω δράσεων (ομάδες Α – Β) προβλέπεται η διοργάνωση Διαγωνισμού 

Καινοτομίας hackathon: Το hackathon είναι μία δράση ανοιχτής καινοτομίας, όπου συμμετέχουν νέοι, 

προγραμματιστές, designers, αναλυτές και κάθε ενδιαφερόμενος που έχει ιδέες και προτάσεις για να λύσει 

πρακτικά προβλήματα ή να φτιάξει ένα πιλοτικό καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία σε συγκεκριμένη θεματική, 

εν προκειμένω στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή / και την ανάδειξη σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος 

με βάση τα APIs (Application Programming Interface) και τις βάσεις δεδομένων που θα προκύψουν από το 

έργο. Στόχος του διαγωνισμού θα είναι η συνδιαμόρφωση ιδεών μεταξύ των στελεχών του Δήμου και των 

συμμετεχόντων για την ανάπτυξη εφαρμογών και διαδικασιών που θα αξιοποιούν τα συστήματα που θα 

αναπτυχθούν, τα APIs και τα ανοιχτά δεδομένα. 

 

Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών αφορά στη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής 

πλατφόρμας, η οποία θα περιλαμβάνει δύο (2) εφαρμογές και θα συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και στην αναβάθμιση του τρόπου 

λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου. 

Γ.1. Το Σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι 

μια εφαρμογή μέσω της οποίας ο Δήμος θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται άμεσα και αυτοματοποιημένα 

όλες τις διαδικασίες που αφορούν στις συναλλαγές του με τις τοπικές επιχειρήσεις υγειονομικού 

ενδιαφέροντος.  

Συγκεκριμένα μέσω της εφαρμογής, ο δήμος θα δύναται να παρακολουθήσει, διαχειριστεί και ολοκληρώσει 

ηλεκτρονικά τις παρακάτω διαδικασίες: 

- Γνωστοποίησης έναρξης επιχείρησης  

- Έκδοσης Άδειας κάλυψης κοινόχρηστου χώρου  

- Γεωγραφικής Αποτύπωσης όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος  

- Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  

- Επιτόπιων Ελέγχων  

- Αναφορών  

- Ταυτοποίησης χρηστών  

 

Γ.2. Το Σύστημα παρακολούθησης υπαίθριου εμπορίου είναι μια εφαρμογή με στόχο την καταγραφή, 

οργάνωση και διαχείριση όλων των εξωτερικών υποδομών που αποτελούν δυνητικές πηγές εσόδων για τον 

Δήμο. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα καταγραφής (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) 

περιπτέρων, πάγκων μικροπωλητών σε εκκλησιαστικές εορτές, αδειοδοτημένων μικροπωλητών στάσιμου 

εμπορίου κ.λπ. Για κάθε υπαίθρια επιχείρηση θα πραγματοποιείται γεωγραφική αποτύπωση του σημείου 

χωροθέτησης, ενώ θα διατίθενται στοιχεία αναφορικά με τη χρήση της και το χώρο κάλυψης στον εκάστοτε 

κοινόχρηστο χώρο. Επιπλέον, θα είναι διαθέσιμα τα στοιχεία του εκάστοτε ιδιοκτήτη, καθώς και η 

οικονομική του εικόνα σε πραγματικό χρόνο. Για το σκοπό αυτό, η εφαρμογή θα έχει τη δυνατότητα 
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διαλειτουργικότητας με την υφιστάμενη εφαρμογή της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου. Κάθε υπαίθρια 

επιχείρηση θα έχει την δυνατότητα να εισαχθεί στην εφαρμογή ως ταυτοποιημένος χρήστης και να 

παρακολουθήσει την εικόνα του, το χρεωστικό / πιστωτικό υπόλοιπο του, αλλά και να υποβάλλει μια 

ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση ή ανανέωση άδειας υπαίθριου εμπορίου. 

 

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: «Ψηφιακή Σύγκλιση», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08 (αρ. πρωτ.: 19576/19-10-2020) με 

τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα 

πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

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 

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 16/2021 μελέτη για την υπηρεσία: «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ», προϋπολογισμού 599.056,40 € με το Φ.Π.Α., η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και 

εγκρίθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  

 

Εισηγούμαστε να εγκρίνετε: 

 

α) την υπ’ αριθ. 16/2021 μελέτη για την υπηρεσία: «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» 

προϋπολογισμού 599.056,40 € με το Φ.Π.Α., που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. 

 

γ) την εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 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 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. 58/2021 (ΑΔΑ: 6ΡΥΓΩ6Ι-ΑΥ7) 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: «Ψηφιακή Σύγκλιση», στην 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08 (αρ. πρωτ.: 19576/19-10-2020) με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, 

συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - 

πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας 

υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», για τη 

χρηματοδότηση της πράξης: «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», 

- την με αριθμό 16/2021 μελέτη για την υπηρεσία: «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», 

προϋπολογισμού 599.056,40 € 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. 16/2021 μελέτη για την υπηρεσία: «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» 

προϋπολογισμού 599.056,40 € με το Φ.Π.Α., που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. 

 

2. Την εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 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 απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 61/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

 

 


