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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 7ης/ 27-7-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 8ο:

Έγκριση ανάθεσης της Υπηρεσίας: «Υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου:
"Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου"» σε τρίτο, με τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού.

Στην Αγιά, σήμερα 27 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 7470/23-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους
Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.
3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αράπης Χρήστος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Κούκας Γεώργιος
11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 1
12. Μάρκου Σωτήριος
13. Μασούρας Γεώργιος
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος
17. Σιμούλης Θωμάς
18. Σκαρκάλης Χρήστος
19. Σουλιώτης Θεόδωρος
20. Τσιώνης Αστέριος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
Απόντες
23. Βατζιάς Αντίγονος
24. Καλαγιάς Γρηγόριος
25. Μπάτσικας Βασίλειος
26. Μπεϊνάς Αντώνιος
27. Σμυρλής Βασίλειος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.
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Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Μόσχος Θεόδωρος (Νερομύλων), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου),
Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης
«Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βασίλειος Βαλάρης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
κ. Ιωάννης Σπανός, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολεοδομίας κ. Βασίλειος Δεληγιάννης και η
Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 8ο:

Έγκριση ανάθεσης της Υπηρεσίας: «Υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου:
"Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου"» σε τρίτο, με τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού.

Το θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα, που έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Με την με αριθμό 194/2013 απόφαση (ΑΔΑ: ΒΙ63Ω6Ι-ΩΞΑ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς
έγινε αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης της αίθουσας στον 2ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου
του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου, της συλλογής των ιερών κειμηλίων, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά
στην από τον Ιανουάριο του 2012 συνταχθείσα μελέτη με τίτλο: «Μουσειολογική και Μουσειογραφική Μελέτη
για τη δημιουργία κειμηλιοφυλακείου στο Πολιτιστικό – Πνευματικό Κέντρο Αγιάς Λαρίσης», καθώς και της
ανωτέρω μελέτης, με σκοπό την υλοποίηση του έργου: «Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου».
Μετά την αξιολόγηση της πρότασης που υποβλήθηκε από το Δήμο Αγιάς εκδόθηκε η με αριθμό 20419/03-112014 3η απόφαση Ένταξης / Χρηματοδότησης Έργων του Προγράμματος «Προσέγγιση Leader» (Άξονας 4
του Προγράμματος: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»), με την οποία εγκρίθηκε η συνολική
χρηματοδότηση της πράξης: «Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου», προϋπολογισμού 93.443,10 ευρώ με ΦΠΑ, που
περιλαμβάνει τις εξής διακριτές κατηγορίες φυσικού αντικειμένου: α) Κτιριακές Εγκαταστάσεις – Έργα
Υποδομής και Περιβάλλοντος χώρου (με κωδ. 41.1), προϋπολογισμού 72.533,10 ευρώ με ΦΠΑ, β) Μελέτες –
Υπηρεσίες Υποστήριξης (με κωδ. 41.5), προϋπολογισμού 8.610,00 ευρώ με ΦΠΑ και γ) Υπηρεσίες Προβολής
– Προώθησης (με κωδ. 41.8), προϋπολογισμού 12.300,00 ευρώ με ΦΠΑ.
Επίσης, με την με αριθμό 212/2014 απόφασή του (ΑΔΑ: 65Λ1Ω6Ι-ΓΟΚ), το Δ.Σ. του Δήμου Αγιάς
αποδέχτηκε την προαναφερόμενη Απόφαση Ένταξης για την πράξη: «Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου» του
Προγράμματος «Προσέγγιση Leader».
Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις της κατηγορίας: Μελέτες – Υπηρεσίες Υποστήριξης, αφορούν στην παροχή της
υπηρεσίας: «Υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου: "Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου"», αντικείμενο
της οποίας είναι η εκτέλεση μιας σειράς εργασιών, όπως περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια:
 Προπαρασκευαστικές Εργασίες με την υπογραφή της σύμβασης παροχής των υπηρεσιών υποστήριξης,
 Παρακολούθηση φυσικής και οικονομικής προόδου του έργου,
 Παρακολούθηση της κατασκευής του έργου,
 Έλεγχος αιτημάτων εργολαβίας,
 Διεκπεραίωση υποχρεώσεων προς χρηματοδοτικό μέσο,
 Εργασίες υποστήριξης θεμάτων ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης.
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Για το σκοπό αυτό το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς προέβη στη σύνταξη της με αριθμό
17/2015 μελέτης, προκειμένου να περιγραφεί με ακρίβεια το αντικείμενο και να προσδιοριστούν με σαφήνεια
τα τεχνικά δεδομένα των ζητούμενων υπηρεσιών, καθώς και οι υποχρεώσεις του αναδόχου που θα επιλεγεί
για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας. Στην ανωτέρω μελέτη προσδιορίζονται δε με λεπτομέρεια τα
προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος ανάδοχος, καθώς και οι προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιοτική, άρτια και έντεχνη εκτέλεση της συγκεκριμένης
υπηρεσίας, που συμβάλλει στον κυρίαρχο στόχο της ίδρυσης και λειτουργίας του Κειμηλιοφυλακείου στον 2ο
όροφο του Πολιτιστικού - Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού Αγ. Αντωνίου που προορίζεται για τη φύλαξη
και έκθεση στο ευρύ κοινό μιας πολύτιμης συλλογής εκκλησιαστικών αντικειμένων (φορητές εικόνες, ιερά
σκεύη, χρυσοκέντητα ιερά άμφια και παλέτυπα ιερά και λειτουργικά βιβλία) που συγκεντρώθηκαν στο ναό του
Αγίου Αντωνίου με το πέρασμα των αιώνων.
Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαία η επιλογή αναδόχου που να διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία
στην υλοποίηση δράσεων συναφούς αντικειμένου, ήτοι στην διαμόρφωση – ανάδειξη – αξιοποίηση
μουσειακών χώρων. Ειδικότερα, ζητείται οι υποψήφιοι ανάδοχοι να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον την εξής γενική
επαγγελματική εμπειρία και στελέχωση: να είναι κάτοχοι μελετητικού πτυχίου - τάξεως Α΄ και άνω Κατηγορίας (07) Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων,
αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου).
Δεδομένου ότι ο Δήμος μας δεν διαθέτει προσωπικό αντίστοιχων προσόντων που θα ήταν ικανό να
διεκπεραιώσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, προτείνεται η ανάθεση της υπηρεσίας σε τρίτο, η επιλογή του
οποίου θα γίνει κατόπιν διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, βάσει των όρων της διακήρυξης που
θα καθοριστούν με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.
Το Ζ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με μια σειρά πράξεών του έκανε δεκτά τα εξής: «Το άρθρο 65 του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄87) ορίζει ότι: «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το
Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του
Δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του. 2. (…)» και το άρθρο 72 ότι: «1. Η
Οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…) ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος
καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις Δημοπρασίες σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να
συγκροτεί Επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες (…)» (βλ.
αντίστοιχα και άρθρα 93 και 103 του ΚΔΚ – ν. 3463/2006, Α΄ 114). Από τον συνδυασμό των πιο πάνω
διατάξεων προκύπτει ότι και μετά την ισχύ του ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη
λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση υπηρεσίας σε τρίτο και τη διενέργεια διαγωνισμού, ενώ η Οικονομική
Επιτροπή είναι το αρμόδιο όργανο για την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης με την εκτέλεση όλων των
πράξεων του διαγωνισμού, από την πρώτη, που είναι η σύνταξη των όρων της διακήρυξης, μέχρι την
τελευταία (κατακύρωση του αποτελέσματος). Συνεπώς δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της διαδικασίας του
διαγωνισμού, με σύνταξη των όρων της διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή, πριν από τη σχετική
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου».
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι με απόφασή σας:
Α. Να εγκρίνετε την ανάθεση σε τρίτο της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου:
"Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου"», προϋπολογισμού 8.610,00 ευρώ (με το ΦΠΑ), σύμφωνα με την με αριθμό
17/2015 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς.
Β. Να καθορίσετε ως τρόπο δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία: «Υπηρεσίες
υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου: "Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου"», τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού
μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης που θα καθορίσει με απόφασή της η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς.
Γ. Να εξουσιοδοτήσετε το Δήμαρχο Αγιάς για όλες τις περαιτέρω ενέργειες».
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Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Αναστασίου
Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Μας ζητάτε να εγκρίνουμε μια μελέτη την οποία δεν είδαμε. Δεν ζητάμε
να μας εκτυπώσετε όλη τη μελέτη, αλλά θα μπορούσαμε να την έχουμε ηλεκτρονικά. Δεν μπορούμε να
ψηφίσουμε μια μελέτη την οποία δεν είδαμε».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις των άρθρων 93 και 103 του ΚΔΚ – Ν. 3463/2006,
- τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87),
- την υπ’ αριθμ. 194/2013 (ΑΔΑ: ΒΙ63Ω6Ι-ΩΞΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αγιάς,
- την με αριθμό 20419/03-11-2014 3η απόφαση Ένταξης/ Χρηματοδότησης Έργων του Προγράμματος
«Προσέγγιση Leader» (Άξονας 4 του Προγράμματος: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»),
με την οποία εγκρίθηκε η συνολική χρηματοδότηση της πράξης: «Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου»,
- την υπ’ αριθμ. 212/2014 (ΑΔΑ: 65Λ1Ω6Ι-ΓΟΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα :
«Αποδοχή της με αρ. πρωτ. 20419/3-11-2014 3ης απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης Έργων για την
πράξη: «Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου» του Προγράμματος «Προσέγγιση Leader» (Άξονας 4 του ΠΑΑ)»,
- την με αριθμό 18/2015 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς,
- την με αριθμό 17/2015 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς,
- την τοποθέτηση του δημοτικού Συμβούλου της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον
Πεδίον» κ. Αναστασίου Ιωάννη,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει την ανάθεση σε τρίτο της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου:
"Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου"», προϋπολογισμού 8.610,00€ (με το ΦΠΑ), σύμφωνα με την με αριθμό
17/2015 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς.
Β. Καθορίζει ως τρόπο δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία: «Υπηρεσίες
υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου: "Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου"», τη διενέργεια δημόσιου
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης που θα καθορίσει με απόφασή
της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς.
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αγιάς για όλες τις περαιτέρω ενέργειες.
Δ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω.
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.κ.
Αναστασίου Ιωάννης, Αράπης Χρήστος, Μασούρας Γεώργιος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος για τους
λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτηση του κ. Αναστασίου Ιωάννη.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 133/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης

