
Σελίδα 1 από 6 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 28.04.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 4601 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

88/2021 
από το πρακτικό της 9ης/27.04.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 12ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 

στην υπ’ αριθ. 200/ 10.02.2021 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 03_ΕΠΑΝΕΚ, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4695) 

με τίτλο: «Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «“Οξεία Επίσκεψις”: 

Δημιουργία, Ανάδειξη και Προβολή του Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος του Βυζαντινού Μουσείου 

Μακρινίτσας». 

 

 

Σήμερα Μ. Τρίτη 27.04.2021, ώρα 14:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη 

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

4459/23.04.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 23.04.2021) 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. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, αναπληρωματικό μέλος1 

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'). 

 
1 Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα 

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 12ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 

στην υπ’ αριθ. 200/ 10.02.2021 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 03_ΕΠΑΝΕΚ, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4695) 

με τίτλο: «Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «“Οξεία Επίσκεψις”: 

Δημιουργία, Ανάδειξη και Προβολή του Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος του Βυζαντινού Μουσείου 

Μακρινίτσας». 

 

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

 

Η Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» δημοσίευσε την υπ’ 

αριθ. 200/10.02.2021 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 03_ΕΠΑΝΕΚ, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4695) με τίτλο: 

«Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας : «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 

με Τομεακές προτεραιότητες» του «Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»», 

απευθυνόμενη μεταξύ άλλων και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με αρμοδιότητες 

στον τομέα του Πολιτισμού, όπως προκύπτει από τους καταστατικούς σκοπούς τους, για την υποβολή 

προτάσεων έργων/πράξεων χρηματοδότησης. 

 

Η Δράση έχει ως στόχο την καταγραφή και ψηφιοποίηση σημαντικού ιστορικού και πολιτιστικού 

αποθέματος της χώρας, την ανάπτυξη ολοκληρωμένων αποθετηρίων ψηφιακού περιεχομένου για την 

οργάνωση, ψηφιακή διαχείριση, αποθήκευση, αναζήτηση και προβολή μέσω της διάθεσης σε εικονικούς 

μουσειακούς χώρους, συλλογών ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας, από το Υπουργείο Πολιτισμού και από 

Φορείς Πολιτισμού που το διαθέτουν ή του οποίου έχουν την ευθύνη διατήρησης και ανάδειξης.  

 

Ο σκοπός της δράσης είναι η διάσωση και προστασία μέσω της ψηφιοποίησης πλούσιου πολιτιστικού 

περιεχομένου που αφορά σε ακίνητα και κινητά μνημεία, συλλογές, τεκμήρια, αρχεία και χώρους 

πολιτισμού, καθώς και η περαιτέρω επιστημονική μελέτη, η ανάδειξη αυτού και η ανάπτυξη και διάθεση 

σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών που θα εξυπηρετούν το ειδικό, αλλά και το ευρύ κοινό, με τη χρήση 

σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

 

Οι παρεμβάσεις οι οποίες δύναται να χρηματοδοτηθούν συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά: 

- υπηρεσίες ψηφιοποίησης. Η ψηφιοποίηση θα πρέπει να γίνει με τις σχετικές ισχύουσες τεχνικές 

προδιαγραφές ψηφιοποίησης της Europeana ή άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες προδιαγραφές. Η 

τεκμηρίωση, αποθήκευση και διαχείριση του ψηφιακού περιεχομένου θα πρέπει να γίνει σε 

συμμόρφωση με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές που προτείνει με την αριθμ. 5341/16.04.2018 

εγκύκλιο η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών  

- υπηρεσίες ανάπτυξης και παραμετροποίησης λογισμικού ψηφιακής διατήρησης τεκμηρίων,  

- ανάπτυξη συστημάτων / πλατφορμών / εφαρμογών προβολής, εκπαίδευσης, αξιοποίησης 

πολιτιστικού υλικού που ενδεικτικά δύναται να περιλαμβάνει:. διαδικτυακό τόπο, εφαρμογές 

ξενάγησης, μέσω κινητών τηλεφώνων κ.α. μέσων, ψηφιακά ερμηνευτικά μέσα, διαδραστικές 

εγκαταστάσεις εμβύθισης ή/και πλοήγησης σε υβριδικούς χώρους (φυσικούς/ψηφιακούς), ψηφιακές 

μουσειοσκευές, ψηφιακό/εικονικό μουσείο και ψηφιακές/εικονικές εκθέσεις, κ.α  

- συγγραφή πολυγλωσσικού περιεχομένου 

- ανάπτυξη οπτικοακουστικού περιεχομένου: 1. εικονικής πραγματικότητας (virtual reality) και 

επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality), 2. τρισδιάστατων ψηφιακών απεικονίσεων και 

animation, , 3. ολογραμμάτων  

- προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού που καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες υλοποίησης του 

συγκεκριμένου έργου 

- ενέργειες δημοσιότητας και προβολής σε ποσοστό μέχρι 2% του επιλέξιμου προϋπολογισμού 

του/των κυρίως υποέργου/ων της πράξης 

 

Η Πρόσκληση προβλέπει συγκριτική αξιολόγηση των υποβληθέντων προτάσεων, με ημερομηνία έναρξης 

υποβολής την 10/02/2021 και λήξης υποβολής την 10/05/2021. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. 
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Η Εταιρία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης της Περιουσίας των Εκκλησιαστικών Προσώπων της Ιεράς 

Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού από την σύσταση της λειτουργεί και διαχειρίζεται το μουσείο με 

εκκλησιαστικά κειμήλια στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας που βρίσκεται στην πλατεία της 

Μακρινίτσας δίπλα από τον ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.  

Βασικός της στόχος είναι η ανάδειξη των σημαντικότατων βυζαντινών συλλογών αυτού του μουσείου το 

οποίο αποτελεί πόλο έλξης προσωπικοτήτων και χιλιάδων επισκεπτών του Πηλίου όπου θεωρείται ότι είναι 

από τα απαραίτητα τουριστικά αξιοθέατα μέσω μίας σειράς από δράσεις που περιλαμβάνουν την 

ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και απόθεση του υλικού του Μουσείου, σύμφωνα με τις διεθνείς καλές 

πρακτικές και προδιαγραφές, καθώς και η διάθεση του υλικού αυτού μέσω μίας πληθώρας εφαρμογών και 

ψηφιακών εκθεμάτων, που θα αναπτυχθούν. 

 

Η Εταιρία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης της Περιουσίας των Εκκλησιαστικών Προσώπων της Ιεράς 

Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού εκπόνησε την μελέτη: ««“Οξεία Επίσκεψις”: Δημιουργία, 

Ανάδειξη και Προβολή του Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος του Βυζαντινού Μουσείου Μακρινίτσας» 

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 762.654,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αφορά 

τις παρακάτω δράσεις: 

- Προκαταρκτικές Ενέργειες που θα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της μεθοδολογίας ψηφιοποίησης, 

τον καθορισμό κατηγοριών υλικού και μεταδεδομένων και την εκπόνηση σχεδίου ψηφιακής 

διατήρησης και διαχείρισης κινδύνου για το σύνολο των πληροφοριακών τεκμηρίων.  

- Ενέργειες Ψηφιοποίησης έντυπου, και φυσικού (τρισδιάστατου) υλικού των Συλλογών του 

Μουσείου που ανέρχεται σε 620 τεκμήρια περίπου.  

- Ενέργειες Τεκμηρίωσης υλικού που αφορά σε 620 εγγραφές. Οι ενέργειες τεκμηρίωσης θα 

περιλαμβάνουν τη επιλογή προτύπου μεταδεδομένων ανά κατηγορία υλικού και την τεκμηρίωση του 

υλικού.  

- Ενέργειες για την ανάπτυξη της πλατφόρμας διαχείρισης τεκμηρίων (αποθετήριο) που θα 

περιλαμβάνουν την παραμετροποίηση ενός εκ των διαδεδομένων λογισμικών ανοικτού κώδικα και 

την εισαγωγή τεκμηρίων και μεταδεδομένων στην πλατφόρμα. 

- Ενέργειες ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών που θα περιλαμβάνουν τη δημιουργία  διαδικτυακής 

πύλης προβολής του υλικού (portal) και ψηφιακού μουσείου σε συνεργασία με την πλατφόρμα του 

αποθετηρίου. 

- Ενέργειες ανάπτυξης εικονικού εκθεσιακού χώρου (εικονικής έκθεσης), μέσω του οποίου θα είναι 

δυνατή η επίσκεψη του συνόλου των χώρων του Μουσείου. 

- Ενέργειες ανάπτυξης διαδραστικών ψηφιακών εκθεμάτων και εφαρμογών για τους εκθεσιακούς 

χώρους του Μουσείου. 

- Ενέργειες διάθεσης των μεταδεδομένων και των αρχείων προεπισκόπησης της ψηφιοποιημένης 

συλλογής στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων του Εθνικού Κέντρου 

Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου. 

- Ενέργειες εκπαίδευσης που θα περιλαμβάνουν την εκτέλεση εκπαιδευτικών κύκλων μαθημάτων 

αναφορικά με την χρήση και διαχείριση των εφαρμογών και του εξοπλισμού στο προσωπικό του 

Μουσείου και τους Διαχειριστές των συστημάτων. 

- Φιλοξενία των ψηφιακών εφαρμογών cloud σε service provider υψηλού κύρους για πέντε (5) έτη. 

 

Η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του 

ΕΣΠΑ κατά την περίοδο 2014-2020 αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ 

του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων). 

Σύμφωνα με το ως άνω άρθρο του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ), η αρμόδια αρχή διαχείρισης 

«εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα 

να τηρήσει τους όρους που αναφέρονται στο στοιχείο γ) πριν από την έγκριση της πράξης». 

 

Σύμφωνα, επίσης, με το άρθρο 50 του ν. 4314/2014: 

«1. Η αρχική εκτίμηση της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου 

διενεργείται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της εκάστοτε πράξης και 

πριν την επιλογή της για χρηματοδότηση από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η εκτίμηση αυτή 

επαναβεβαιώνεται, μέσω των διαδικασιών παρακολούθησης και επαληθεύσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια 

υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης έως και την ολοκλήρωσή της. 
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2. Για το σκοπό αυτό ο δικαιούχος οφείλει, τόσο κατά τη διαδικασία επιλογής όσο και κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης και έως την ολοκλήρωση των πράξεων για τις οποίες κρίθηκε αρχικά επαρκής, να αποδεικνύει τη 

διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή επάρκειά του και να προσκομίζει όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνονται στις διαδικασίες και τα τυποποιημένα έντυπα του συστήματος διαχείρισης 

και ελέγχου. 

3. Μέρος ή και το σύνολο των κριτηρίων εκτίμησης της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής 

ικανότητας του δικαιούχου μπορεί να καλυφθεί και μέσω σχετικής πιστοποίησης από τρίτους φορείς». 

 

Για το σκοπό αυτό για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, για την υποβοήθηση τόσο των 

αρμόδιων Διαχειριστικών Αρχών, όσο και των δυνητικών δικαιούχων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα που 

ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο των προσκλήσεων που πρόκειται να 

εκδοθούν, έχει συνταχτεί αναλυτικός «ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020», που επισυνάπτεται που  επισυνάπτεται  

στην  υπ’  αριθ. 200/ 10.02.2021 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) με τίτλο «Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού». 

Δεδομένου ότι η Εταιρία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης της Περιουσίας των Εκκλησιαστικών Προσώπων της 

Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού δεν διαθέτει την απαιτούμενη διαχειριστική ικανότητα, για 

το σκοπό αυτό προτείνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Αγιάς, ο οποίος θα αναλάβει 

το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν, ως Φορέας Υλοποίησης της πράξης. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

- Την με αριθμό 200/10.02.2021 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 03_ΕΠΑΝΕΚ, Α/Α ΟΠΣ 

ΕΣΠΑ: 4695)  

- Την ανάγκη για την Υλοποίησης της πράξης: «“Οξεία Επίσκεψις”: Δημιουργία, Ανάδειξη και 

Προβολή του Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος του Βυζαντινού Μουσείου Μακρινίτσας» 

- Τις υποχρεώσεις του Δήμου Αγιάς που απορρέουν, ως Φορέας Υλοποίησης της πράξης κατόπιν 

σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης  

- Την με αρ. 87/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής 

σύμβασης του Δήμου Αγιάς με την Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού 

εισηγούμαστε με απόφασή της:  

1. Να εγκρίνετε την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές 

προτεραιότητες», στην υπ’ αριθ. 200/10.02.2021 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 03_ΕΠΑΝΕΚ, 

Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4695) με τίτλο: «Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού», για τη χρηματοδότηση της πράξης: 

«“Οξεία Επίσκεψις”: Δημιουργία, Ανάδειξη και Προβολή του Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος 

του Βυζαντινού Μουσείου Μακρινίτσας» συνολικού προϋπολογισμού 750.454,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που περιλαμβάνει την εκτέλεση των κάτωθι υποέργων: 

- ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «“Οξεία Επίσκεψις”: Δημιουργία, Ανάδειξη και Προβολή του Ψηφιακού 

Πολιτιστικού Αποθέματος του Βυζαντινού Μουσείου Μακρινίτσας», συνολικού προϋπολογισμού 

713.254,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αφορά στην δημιουργία, ανάδειξη και προβολή 

του Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος του Βυζαντινού Μουσείου Μακρυνίτσας.   

- ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης του δικαιούχου στην εφαρμογή και την 

παρακολούθηση του Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος του Βυζαντινού Μουσείου Μακρυνίτσας», 

συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αφορά στην 

υποστήριξη της υπηρεσίας κατά την δημιουργία, ανάδειξη και προβολή του Ψηφιακού Πολιτιστικού 

Αποθέματος του Βυζαντινού Μουσείου Μακρυνίτσας (Υποέργο 1). 

2. Να εγκρίνετε τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης της υπηρεσίας: «“Οξεία Επίσκεψις”: Δημιουργία, 

Ανάδειξη και Προβολή του Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος του Βυζαντινού Μουσείου 

Μακρινίτσας», συνολικού  προϋπολογισμού 713.254,00 ευρώ με το ΦΠΑ και να καθορίσετε ως τρόπο 

εκτέλεσης της υπηρεσίας τη διενέργεια διεθνές ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί 

σύμφωνα με της διατάξεις του Ν. 4412/2016, της τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021. 

3. Να αποδεχτείτε της όρους της υπ’ αριθ. Α.Π. 200/ 10.02.2021 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) 

του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και να εξουσιοδοτήσετε τον 

Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την υπογραφή των 
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απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου υποβολής 

αίτησης χρηματοδότησης και για της της απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης. 

 

 

 

 

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», 

- την με αριθμό 200/10.02.2021 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 03_ΕΠΑΝΕΚ, Α/Α ΟΠΣ 

ΕΣΠΑ: 4695), 

- την ανάγκη για την Υλοποίησης της πράξης: «“Οξεία Επίσκεψις”: Δημιουργία, Ανάδειξη και 

Προβολή του Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος του Βυζαντινού Μουσείου Μακρινίτσας», 

- τις υποχρεώσεις του Δήμου Αγιάς που απορρέουν, ως Φορέας Υλοποίησης της πράξης, 

- την υπ’ αριθμ. 87/2021 (ΑΔΑ: 9Ε7ΨΩ6Ι-ΖΩΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της «Εταιρίας 

Ανάπτυξης και Αξιοποίησης της Περιουσίας των Εκκλησιαστικών Προσώπων της Ιεράς Μητρόπολης 

Δημητριάδος και Αλμυρού», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε κατά την οποία τα μέλη της Επιτροπής: Αθανάσιος 

Τριανταφύλλου και Δημήτριος Κορδίλας ψήφισαν «Λευκό» 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνουμε την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές 

προτεραιότητες», στην υπ’ αριθμ. 200/10.02.2021 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 03_ΕΠΑΝΕΚ, 

Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4695) με τίτλο: «Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού», για τη χρηματοδότηση της πράξης: 

«“Οξεία Επίσκεψις”: Δημιουργία, Ανάδειξη και Προβολή του Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος 

του Βυζαντινού Μουσείου Μακρινίτσας» συνολικού προϋπολογισμού 750.454,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που περιλαμβάνει την εκτέλεση των κάτωθι υποέργων: 

- ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «“Οξεία Επίσκεψις”: Δημιουργία, Ανάδειξη και Προβολή του Ψηφιακού 

Πολιτιστικού Αποθέματος του Βυζαντινού Μουσείου Μακρινίτσας», συνολικού 

προϋπολογισμού 713.254,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αφορά στην δημιουργία, 

ανάδειξη και προβολή του Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος του Βυζαντινού Μουσείου 

Μακρυνίτσας.   

- ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης του δικαιούχου στην εφαρμογή και την 

παρακολούθηση του Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος του Βυζαντινού Μουσείου 

Μακρυνίτσας», συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που 

αφορά στην υποστήριξη της υπηρεσίας κατά την δημιουργία, ανάδειξη και προβολή του 

Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος του Βυζαντινού Μουσείου Μακρυνίτσας (Υποέργο 1). 

 

2. Εγκρίνουμε τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης της υπηρεσίας: «“Οξεία Επίσκεψις”: Δημιουργία, 

Ανάδειξη και Προβολή του Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος του Βυζαντινού Μουσείου 

Μακρινίτσας», συνολικού  προϋπολογισμού 713.254,00€ με το ΦΠΑ και να καθορίσετε ως τρόπο 

εκτέλεσης της υπηρεσίας τη διενέργεια διεθνές ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021. 

 

3. Αποδεχόμαστε τους όρους της υπ’ αριθμ. Α.Π. 200/ 10.02.2021 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) 

του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 
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4. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την 

υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του 

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

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 88/2021. 

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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