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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.: 3175 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

58/2021 
από το πρακτικό της 7ης/24.03.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 10ο : 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». 

 

 

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 10ο : 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». 

 

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. 19576/19-10-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08 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», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση» 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. 

 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, προβλέπεται η χρηματοδότηση μιας σειράς δράσεων με απώτερο σκοπό την 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των εργαλείων της τεχνολογίας 

πληροφοριών και επικοινωνιών.  

 

Η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 αποτελεί έναν καινούργιο παράγοντα που εντείνει τα προβλήματα, 

κυρίως των αστικών κοινωνιών, της καθημερινότητας των πολιτών, της τοπικής οικονομίας και της 

λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, και υπό τις εντεινόμενες πιέσεις της κλιματικής αλλαγής, οι ευφυείς τεχνολογίες και 

δράσεις δύναται να προσφέρουν πολυπληθή εργαλεία για την ασφάλεια και τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των πολιτών, τη διευκόλυνση της επαφής αυτών με τις υπηρεσίες, αλλά και τη βιώσιμη διαχείριση του 

φυσικού περιβάλλοντος. 

 

Ενδεικτικές επιλέξιμες δράσεις, αποτελούν: 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

- Εξυπηρέτηση πολιτών με εφαρμογές μέσω internet (αιτήσεις, πιστοποιητικά, καταγγελίες, παράπονα 

κτλ), απλούστευση των διαδικασιών, ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών και ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

- Άμεση συμμετοχή των πολιτών στη λειτουργία της διοίκησης, τη λήψη αποφάσεων μέσω 

ηλεκτρονικών ψηφοφοριών και την παρακολούθηση-αξιολόγηση-έλεγχο αποφάσεων και δαπανών. 

- Διάλογος με τους πολίτες σε ανοικτές πλατφόρμες, όπου θα αναπτύσσουν τις ανάγκες τους και θα 

θέτουν προβληματισμούς, η διοίκηση αλλά και φορείς και επιχειρήσεις, από κοινού θα 

εργάζονται/αλληλεπιδρούν για τη βελτίωση των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών των 

πολιτών. 

- Έξυπνα Κέντρα Εργασίας, εργασία από απόσταση σε καθορισμένους κατάλληλους χώρους 

(εξοικονόμηση χρόνου, δαπάνης μεταφορικών, έκτακτες καταστάσεις θεομηνίας, πανδημίας κτλ) 

που καλύπτουν περιοχές μακριά από την έδρα της Υπηρεσίας ή την πληγείσα περιοχή. 

- Ψηφιοποίηση αρχείων για υπηρεσίες των ΟΤΑ (π.χ. πολεοδομίες, διευθύνσεις μελετών) με 

δυνατότητα ανοικτής πρόσβασης των συναρμόδιων υπηρεσιών σε αυτά. 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

- Ενίσχυση τοπικού θεματικού τουρισμού, εφαρμογές θεματικών πολιτιστικών μονοπατιών στην πόλη 

και την ύπαιθρο, εφαρμογές/ψηφιακοί ξεναγοί πόλης/αξιοθέατων/δραστηριοτήτων. 

- Εικονικές επισκέψεις σε μουσεία/μνημεία/αρχαιολογικούς χώρους αρμοδιότητας των Δήμων και 

Περιφερειών. 
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- Τουριστικές ενημερωτικές πινακίδες (για δραστηριότητες ψυχαγωγίας, ενδιαφέροντα 

σημεία/περιοχές, έκτακτες ενημερώσεις κλπ) που μεταφράζονται ανάλογα με την γλώσσα του 

ενδιαφερόμενου/τουρίστα. 

- Αξιοποίηση και ανάδειξη ιαματικών πόρων (τουρισμός, ενέργεια, υγεία) αρμοδιότητας δικαιούχων. 

- Γεωχωρικές πληροφορίες υλικών και άυλων πολιτιστικών στοιχείων (μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, 

παραδόσεις κτλ). 

- Έξυπνος φωτισμός μνημείων και αρχαιολογικών χώρων αρμοδιότητας των δικαιούχων (χρήση 

inverter/dimming, εξοικονόμηση ενέργειας, καλύτερη ανάδειξη κτλ), υποστηρικτικές τοπικές 

παρεμβάσεις βελτίωσης των χώρων αυτών (βυθισμένοι κάδοι απορριμμάτων κτλ). 

- Μέτρα Πρόληψης - Παρακολούθησης – Ελέγχου – Προστασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

(σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κτλ): αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός δικτύου συλλογής 

μετεωρολογικών και υδρομετρικών δεδομένων, μητρώο τεχνικών δεδομένων μνημείων (αρχαίοι 

ναοί, κάστρα, εκκλησίες, πέτρινα γεφύρια κτλ), ενόργανη παρακολούθηση. 

- Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης/παρακολούθησης πολιτών – επισκεπτών – χρηστών (πολιτική 

προστασία, πυροσβεστική, αστυνομία κ.α.), κυρίως στους πιο κρίσιμους από άποψη πλήθους 

χώρους, έξυπνες εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα κτλ. 

- Σύνδεση πεζόδρομων - ποδηλατόδρομων με αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, καθώς και 

κεντρικές στάσεις των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), με τις μετακινήσεις των 

πεζών/ποδηλάτων να γίνονται απρόσκοπτα. 

- Σύστημα ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο για τη λειτουργία και τα ωράρια των χώρων/μνημείων 

με ελεγχόμενη είσοδο, πληροφόρηση πληρότητας/επισκεψιμότητας αυτών κ.α. 

- Πιλοτική παρακολούθηση εσωτερικών χώρων κάποιων κρίσιμων μνημείων (πχ σε περιοχές υψηλής 

ρύπανσης, αιθάλης), συνεχής μέτρηση παραμέτρων που καθορίζουν τις καλές συνθήκες τόσο για το 

ίδιο το μνημείο όσο και για τους επισκέπτες (υγρασία, θερμοκρασία, σωματίδια, φωτισμός, θόρυβος 

κτλ), έλεγχος και παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα/περιβάλλοντος και σε κομβικούς 

αρχαιολογικούς χώρους. 

- Εργαστήρια/φεστιβάλ γνωριμίας των μαθητών με τον Πολιτισμό, χρήση διαδραστικών συστημάτων 

(διαδραστικός πίνακας, βιντεοπροβολέας και υπολογιστής), επισκέψεις στους αρχαιολογικούς 

χώρους και μνημεία (εργαστήρια κεραμικής, σεμινάρια κοσμήματος κλπ), εξ αποστάσεως γνωριμία 

με αυτά. 

- Οθόνες σε στάσεις και χώρους παραμονής κοινού-τουριστών με πληροφόρηση για θέματα 

πολιτισμού (πχ για τους αρχαιολογικούς χώρους ενός νησιού στον χώρο αναμονής του λιμανιού 

αναχώρησης) και ενημέρωσης/πληροφόρησης για υπηρεσίες άμεσης ανάγκης, έκτακτες 

καταστάσεις, θεομηνίες, πανδημίες κλπ. 

- Δημιουργία χώρων στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων περιμετρικά των πόλεων, έτσι ώστε οι 

επισκέπτες κατά την μετάβαση τους σε σημεία ενδιαφέροντος να μην διέρχονται από τα κέντρα των 

πόλεων, και πρόβλεψη μετεπιβίβασης σε τοπικά μέσα μετακίνησης χαμηλών εκπομπών ρύπων με 

σκοπό την περιήγηση και την ξενάγηση. 

- Δράσεις σύνδεσης του τοπικού τουριστικού δυναμικού με το αντίστοιχο αγροτικό μέσω της 

υποστήριξης της τουριστικής επιχειρηματικότητας για την ανάδειξη π.χ. του «Ελληνικού Πρωινού», 

της «Ελληνικής Παραδοσιακής Κουζίνας». 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 130.000.000 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: 

ΑΔΑ: 6ΡΥΓΩ6Ι-ΑΥ7



Σελίδα 4 από 7 

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.  

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 €.  

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 δύο (2) αιτήσεων χρηματοδότησης, οι οποίες 

συνολικά δύναται να περιλαμβάνουν τα εξής υποέργα:  

- ένα (1) κύριο υποέργο για «Δράσεις και μέτρα παρακολούθησης, ελέγχου, πρόληψης και έγκαιρης 

προειδοποίησης»,  

- ένα (1) κύριο υποέργο για «Δράσεις και μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την 

αντιμετώπιση κινδύνων»,  

- δύο (2) κύρια υποέργα για «Δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας 

του COVID-19»,  

- ένα (1) κύριο υποέργο για «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την πολιτική 

προστασία – ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – 

τουρισμό και περιβάλλον» 

 

Τα υποέργα 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. 

 

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

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 30/04/2021. 

 

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

Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» σε ευθυγράμμιση με τον μεσο-μακροπρόθεσμο σχεδιασμό 

του Δήμου, τις προτεραιότητες της Πρόσκλησης ΑΤ08 - Smart Cities, αλλά και τα σχετικά έγγραφα 

Ψηφιακής Πολιτικής (Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική - Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού) προτίθεται να 

υποβάλλει πρόταση στην Πρόσκληση ΑΤ08 για τη χρηματοδότησης της πράξης: «ΕΥΦΥΕΙΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

Πιο αναλυτικά, η πράξη «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» είναι συνολικού προϋπολογισμού 

628.816,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και περιλαμβάνει την εκτέλεση των κάτωθι υποέργων: 

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 

599.056,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η Ανάπτυξη 

Ψηφιακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η 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. 

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

προετοιμασία του φακέλου υποβολής στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08 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 23.560,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 3 

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

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε: 

 

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

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο 

της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 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», συνολικού προϋπολογισμού 

628.816,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που περιλαμβάνει τα εξής υποέργα: 

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 

599.056,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η Ανάπτυξη 

Ψηφιακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η 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. 

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

προετοιμασία του φακέλου υποβολής στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08 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 23.560,00 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 

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», στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

 

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: «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 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 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 
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περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του 

πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση», 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε  
 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

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

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο 

της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 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», συνολικού προϋπολογισμού 

628.816,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που περιλαμβάνει τα εξής υποέργα: 

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 

599.056,40 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η Ανάπτυξη 

Ψηφιακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η 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. 

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

προετοιμασία του φακέλου υποβολής στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08 στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 6.200,00€ (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 23.560,00€ (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 

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», στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

 

Γ. Εξουσιοδοτούμε τον 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: «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 58/2021. 

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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