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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 23.06.2017
Αριθμ. πρωτ.: 5751

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Ταχ/κος Κώδικας: 40003
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350320
email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
102/2017
ης
από το πρακτικό της 10 / 22.06.2017 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 11ο :

Έγκριση ανάθεσης της Υπηρεσίας: «Δημιουργία γραφιστικού υλικού του έργου: "Ίδρυση
κειμηλιοφυλακείου"» σε τρίτο, με τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 22.06.2017, ώρα 7:00 μ.μ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 4470/18.06.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 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 τις διατάξεις του άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 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. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος
2. Αναστασίου Ιωάννης1
3. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κασίδας Ιωάννης2
11. Κούκας Γεώργιος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 3
14. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Μπεϊνάς Αντώνιος
16. Σκαρκάλης Χρήστος
17. Σμυρλής Βασίλειος
18. Ολύμπιος Αθανάσιος
19. Ριζούλης Στέφανος
20. Σιμούλης Θωμάς
21. Σουλιώτης Θεόδωρος
22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
23. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
24. Αγγελακόπουλος Ρίζος
25. Μασούρας Γεώργιος
26. Σκαπέτης Αντώνιος
27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
1
2
3

Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 7ου θέματος της συνεδρίασης.
Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.
Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 10ου 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: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης),
Νικόλαος Κολοβός (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου),
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών
Αλέξανδρος Ντελής.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 11ο :

Έγκριση ανάθεσης της Υπηρεσίας: «Δημιουργία γραφιστικού υλικού του έργου: "Ίδρυση
κειμηλιοφυλακείου"» σε τρίτο, με τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού.

Το θέμα εισηγήθηκε ο αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Θεόδωρος Σουλιώτης, που έθεσε υπόψη του
Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Με την με αριθμό 194/2013 (ΑΔΑ: ΒΙ63Ω6Ι-ΩΞΑ) απόφαση 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 υπ’ αριθμ. 20419/0311-2014 3η Απόφαση Ένταξης / Χρηματοδότησης Έργων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χρηματοδότηση της
πράξης: «Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου» από τον Άξονα 4, Μέτρο 413, Υπομέτρο L323 του Προγράμματος:
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» / Προσέγγιση «Leader» με κωδ. ΟΠΣΑΑ: 938361.
Η ανωτέρω απόφαση έγινε αποδεκτή με την υπ’ αριθ. 212/2014 (ΑΔΑ: 65Λ1Ω6Ι-ΓΟΚ) απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και εν συνεχεία υπογράφηκε η από 16/02/2015 Σύμβαση μεταξύ της Ο.Τ.Δ.
Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. και του Δικαιούχου Δήμου Αγιάς για την υλοποίηση της πράξης.
Τον Αύγουστο του 2015 το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 14335/11-08-2015 7η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Έργων της ΟΤΔ
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ» στο «ΠΑΑ 2007-2013», Μέτρο 413, Υπομέτρο L323, η
οποία έγινε αποδεκτή με την υπ’ αριθ. 155/2015 (ΑΔΑ: Β8ΗΔΩ6Ι-0ΣΩ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγιάς. Με την εν λόγω απόφαση ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης: «Ίδρυση
κειμηλιοφυλακείου» διαμορφώθηκε σε 83.443,10 ευρώ με ΦΠΑ 23%, 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 23%, β) Υπηρεσίες Προβολής –
Προώθησης (με κωδ. 41.8), προϋπολογισμού 12.300,00 ευρώ με ΦΠΑ 23%.
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Μετά το πέρας της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και προκειμένου να καταστεί εφικτή η
ολοκλήρωση των πράξεων που χρηματοδοτούνταν από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2007-2013» / Προσέγγιση «Leader» εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 5374/22-7-2016 (ΑΔΑ: 7Ω774653ΠΓ-6Ω8)
Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία καθορίστηκαν οι
συνεχιζόμενες πράξεις του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020. Με την εν
λόγω απόφαση εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η συνέχιση της πράξης «Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου» στη νέα
προγραμματική περίοδο.
Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου: «Ίδρυση Κειμηλιοφυλακείου» που
αφορά στη βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση του Κειμηλιοφυλακείου και εκκρεμεί η
εκ νέου δημοπράτηση των χρηματοδοτούμενων δράσεων Προβολής – Προώθησης που αφορούν στην
παροχή της υπηρεσίας: «Δημιουργία γραφιστικού υλικού του έργου: "Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου"»,
αντικείμενο της οποίας είναι η εκτέλεση μιας σειράς εργασιών, όπως περιγράφονται συνοπτικά στη
συνέχεια:
 Εργασίες Επιστημονικής Τεκμηρίωσης – Καταγραφής των 120 αντικειμένων που πρόκειται να
τοποθετηθούν ως εκθέματα στον υπό διαμόρφωση χώρο, καθώς και των 80 αντικειμένων που προς
το παρόν προορίζονται για αποθήκευση και όχι για έκθεση.
 Επιμέλεια σύνταξης των τελικών κειμένων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που θα
καταχωρηθούν σε κάθε μία από τις λεζάντες – ετικέτες που πρόκειται να δημιουργηθούν για κάθε
αντικείμενο της υφιστάμενης συλλογής (πρόκειται για 200 περίπου αντικείμενα), καθώς και των
εισαγωγικών κειμένων σε κάθε μία από τις 4 θεματικές ενότητες του εκθεσιακού χώρου.
 Επιμέλεια σύνθεσης - δημιουργίας – παράδοσης – τοποθέτησης στον εκθεσιακό χώρο του συνόλου
του απαιτούμενου έντυπου εποπτικού - γραφιστικού υλικού (αφίσες, λεζάντες, μπάνερ).
Επισημαίνεται ότι έχουν προηγηθεί δύο άγονες δημοπρασίες για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της
υπηρεσίας: «Δημιουργία γραφιστικού υλικού του έργου: "Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου"» που διεξήχθησαν
στις 7/10/2015 και στις 4/11/2015, καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.
Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς προχώρησε στην επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 18/2015
μελέτης, προκειμένου να συμπεριληφθεί η αλλαγή του ΦΠΑ που ανέρχεται πλέον σε ποσοστό 24% και να
ενσωματωθούν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, βάσει του Ν. 4412/2016, έτσι ώστε να
προχωρήσουν εκ νέου οι διαδικασίες δημοπράτησης της πράξης.
Για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της πράξης και τη λειτουργία του Κειμηλιοφυλακείου όπου
θα φιλοξενούνται και θα εκτίθενται στο ευρύ κοινό πολύτιμα εκκλησιαστικά αντικείμενα, είναι αναγκαία η
επιλογή αναδόχου που να διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων συναφούς
αντικειμένου, και πιο συγκεκριμένα να δραστηριοποιείται στην άσκηση του επαγγέλματος του
αρχαιολόγου, καθώς οι συγκεκριμένοι επιστήμονες ασχολούνται κατεξοχήν µε τον εντοπισµό, την έρευνα,
την καταγραφή και τη µελέτη ευρημάτων του παρελθόντος, τη µελέτη των ιστορικών πηγών, την
προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.
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 δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 27
του Ν. 4412/16 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων, βάσει των απαιτήσεων του Προγράμματος
χρηματοδότησης και σύμφωνα με τους όρους 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.
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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, εισηγούμαστε με απόφασή σας:
Α. Να εγκρίνετε την ανάθεση σε τρίτο της υπηρεσίας: «Δημιουργία γραφιστικού υλικού του έργου:
"Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου"», προϋπολογισμού 12.400,00€ (με το ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
18/2015 (επικαιροποιημένη) μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς.
Β. Να καθορίσετε ως τρόπο δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία: «Δημιουργία
γραφιστικού υλικού του έργου: "Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου"», τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού
διαγωνισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων,
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Αγιάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του αρμόδιου δημοτικού Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, καθώς και την έγγραφη
εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς,,
- τις διατάξεις των άρθρων 93 και 103 του ν. /3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄): «Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας»,
- τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 και 72 παρ. 1 εδ. ε΄ του ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412//2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- την υπ’ αριθμ. 20419/03-11-2014 3η Απόφαση Ένταξης / Χρηματοδότησης Έργων της Ειδικής
Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. - Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου» από τον Άξονα 4,
Μέτρο 413, Υπομέτρο L323 του Προγράμματος: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» /
Προσέγγιση «Leader» με κωδ. ΟΠΣΑΑ: 938361,
- την υπ’ αριθμ. 5374/22-7-2016 (ΑΔΑ: 7Ω774653ΠΓ-6Ω8) Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: «Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του
ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020»,
- την με αριθμό. πρωτ. 14335/11-08-2015 7η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Έργων της ΟΤΔ
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ» στο «ΠΑΑ 2007-2013», Μέτρο 413, Υπομέτρο
L323,
- την υπ’ αριθ. 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)»,

ΑΔΑ: 71Ψ7Ω6Ι-4Ω2
-

-

-
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την υπ’ αριθ. 155/2015 (ΑΔΑ: Β8ΗΔΩ6Ι-0ΣΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με
θέμα: «Αποδοχή της με αρ. πρωτ. 14335/11-08-2015 7ης τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Έργων
για την πράξη: “Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου”»,
την υπ’ αριθμ. 194/2013 (ΑΔΑ: ΒΙ63Ω6Ι-ΩΞΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αγιάς, με θέμα: «Αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης της αίθουσας στο 2ο όροφο του
Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού Αγίων Αντωνίων και των ιερών κειμηλίων για την υλοποίηση
του έργου: “Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου”», που ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. πρωτ.:
657/5852/14.02.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,
την υπ’ αριθμ. 18/2015 επικαιροποιημένη μελέτη του Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αγιάς,

Αποφασίζουμε ομόφωνα
Α. Εγκρίνουμε την ανάθεση σε τρίτο της υπηρεσίας: «Δημιουργία γραφιστικού υλικού του έργου:
"Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου"», προϋπολογισμού 12.400,00€ (με το ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 18/2015 (επικαιροποιημένη) μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, που
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.
Β. Καθορίζουμε ως τρόπο δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία: «Δημιουργία
γραφιστικού υλικού του έργου: "Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου"», τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού
διαγωνισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων,
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Αγιάς.
Γ. Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
για τις επιπλέον ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 102/2017.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου

