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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 14
ης

/ 12-9-2013 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα 15
ο
 :  Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια 

βίου μάθηση» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 164, για τη χρηματοδότηση της πράξης: 

«ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 

ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΑΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

Στην Αγιά, σήμερα 12 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 (7:00μμ.), 

στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

13289/8-9-2013 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, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

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. Αργύρης Νικόλαος 3. Βαλάρης Γεώργιος 

4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Βόγιας Δημήτριος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα 

8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 9. Καψάλης Βασίλειος
1
 

10. Λέτσιος Βασίλειος 11. Μαρούδας Ρίζος 

12. Μπελιάς Αντώνιος 13. Πατσάς Κυριάκος 

14. Σμυρλής Βασίλειος 15. Σουλιώτης Θεόδωρος   

16. Συρακούλης Γεώργιος 17. Τσαγκάλης Αντώνιος 

Απόντες 

18. Καλαγιάς Γρηγόριος 19. Κουτσαντάς Βασίλειος 

20. Μαυρογιάννης Αντώνιος 21. Μπάτσικας Βασίλειος 

22. Ξαφάρας Χρήστος 23. Σιμούλης Θωμάς 

24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 25. Στάθης Νικόλαος 

26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 27. Τσιτσές Δημήτριος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε για προσωπικούς λόγους πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.  
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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: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κυριάκου Αθανάσιος 

(Ομολίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Πατσαβούρας Ιωάννης 

(Μεταξοχωρίου) και Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και ο υπηρεσιακός παράγοντας Παπακώστας Δημήτριος. 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 15
ο
:  Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 164, 

για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ 

ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΑΦΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε υπόψη 

του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 
«Με την υπ’ αρ. πρωτ.: 16868/ 02.08.2013 (ΑΔΑ ΒΛΩΨ9-Α9Ο) δημοσιεύτηκε πρόσκληση 

για την υποβολή προτάσεων σχετικές με δράσεις για τον πολιτισμό στην εκπαίδευση από 

την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση». Ο Κωδικός της 

Πρόσκλησης είναι ο 164 και εντάσσεται στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 72, στον 

Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση 

της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση». Η πρόσκληση απευθύνεται προς τους 

ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, σε δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ των Υπουργείων 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού καθώς επίσης και σε Ν.Π.Ι.Δ μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 

Στόχοι της πρόσκλησης αποτελούν: 

 η ανάδειξη της έννοιας της πολιτιστικής ταυτότητας και ανάπτυξη της 

πολιτισμικής συνείδησης κι έκφρασης στη μαθητική κοινότητα. 

 η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

 η ενίσχυση των δεσμών των μαθητών με την ιστορία του τόπου τους και το 

εγγύτερο ή το απώτερο παρελθόν του. 

 η δημιουργία προϋποθέσεων για την υποστήριξη μελλοντικών εκπαιδευτικών δράσεων 

και η ενσωμάτωση πολιτιστικών στοιχείων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 η δικτύωση που θα μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα  των  δράσεων  μέσω  της διάχυσής 

τους στις σχολικές κοινότητες και τους πολιτιστικούς οργανισμούς. 

 η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) κατά την ανάπτυξη του υλικού και την υλοποίηση των προγραμμάτων. 

 η ανάπτυξη ή και αναμόρφωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ώστε να 
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καταστούν καινοτόμες και προσανατολισμένες σε μαθησιακά αντικείμενα από το 

χώρο του πολιτισμού και στην χρήση καινοτόμων μέσων και μεθόδων διδασκαλίας, 

με σαφή αναφορά στα διδακτικά μέσα, άυλα και υλικά, που απαιτούνται για τη 

διδασκαλία. 

 η προώθηση, ανάπτυξη και εφαρμογή, νέων καινοτόμων και ευέλικτων μεθόδων 

συμμετοχικής και βιωματικής μάθησης σε θέματα που αφορούν στο χώρο του 

πολιτισμού. 

 η συγκέντρωση πρωτογενούς υλικού σε αντικείμενα του πολιτισμού και 

διδακτικού μετασχηματισμού του με τελική κατάληξη στην δημιουργία 

εκπαιδευτικών εργαλείων. 

 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλουν στους ειδικούς στόχους του 

ως άνω Άξονα Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών 

δεικτών παρακολούθησης. Ο Δήμος Αγιάς προτίθεται να υποβάλει πρόταση 

χρηματοδότησης με τίτλο «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 

ΕΚΠΑIΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΣΤΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΕΛΑΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

Ο Δήμος Αγιάς διαθέτει ένα «Εκθετήριο ιστορικών ευρημάτων και λαϊκής τέχνης». Το εν λόγω 

εκθετήριο στεγάζεται στην ανενεργή σχολική μονάδα στον οικισμό της Ελάφου του Δ. Αγιάς. Η 

αλλαγή χρήσης του εν λόγω κτιρίου και η διαμόρφωσή του σε εκθετήριο χρηματοδοτήθηκε από 

το Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006. Η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 

2006 και από το 2011 λειτουργεί κανονικά ως εκθεσιακός χώρος.  

 

Η πράξη θα κινείται πάνω στους ακόλουθους άξονες:  

Α) Βιωματική μάθηση και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα αφορούν τα εκθέματα του 

Μουσείου που καλύπτουν τον Πολιτισμικό τομέα και αφορούν: Κοσμήματα, Αγγεία 

Νομίσματα, Ανάγλυφα, φορεσιές, αγροτικά εργαλεία, παραδοσιακούς αργαλειούς, 

τσαγκαράδικο, ραπτομηχανές και εγκαταστάσεις απόσταξης Τσίπουρου. 

Β) Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που θα αφορά τα εκθέματα του Μουσείου 

καλύπτουν τον Πολιτισμικό τομέα της περιοχής. 

 

Το προτεινόμενο έργο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

Πλήρεις φακέλους Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού  Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων που θα 

περιλαμβάνουν: 

- Εκπαιδευτικό Πλάνο. 

- Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 

- Αναλυτικό Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού/Παρουσιαστή του προγράμματος στο χώρο του 

Κέντρου. 

- Αναλυτικό Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού για τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού στην τάξη. 

- Διαδραστική πλατφόρμα υποστήριξης της διαδικτυακής κοινότητας μάθησης και πρακτικής, 

εμπλουτισμένου με τις δυνατότητες πλατφορμών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και 

κοινωνικής δικτύωσης (με μορφή ΕΛ/ΛΑΚ) που θα διευκολύνουν τη δικτύωση-επικοινωνία 

αλλά και τη φιλοξενία του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. 

- Δημιουργία κατάλληλου ψηφιακού πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή 

Μαθησιακών Αντικειμένων (SCORM),  που θα αφορά τα εκθέματα του Μουσείου 

καλύπτουν τον Πολιτισμικό τομέα της περιοχής κατά τους τελευταίους σχεδόν δυο αιώνες. 

- Το σχεδιασμό και τη δημιουργία Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων καθώς και εκπαιδευτικού 

προγράμματος με βάση το οποίο θα μπορούν οι εκπαιδευτές μετά το πέρας του έργου να 

συνεχίσουν την λειτουργία του συστήματος και την εκπαίδευση των μαθητών/ επισκεπτών. 

- Κεντρικό διαδικτυακό κόμβο για την υποστήριξη και προβολή του έργου  

- Προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού προβολής των εφαρμογών και διαδραστικών 

οθονών με χρήση αφής καθώς και του συμπληρωματικού εξοπλισμού στην ανενεργή 
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σχολική μονάδα στον οικισμό της Ελάφου του Δ. Αγιάς. 

- Ενέργειες διάχυσης της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων της πράξης μέσω εργαλείων 

κοινωνικής δικτύωσης. 

- Μελέτη αξιολόγηση της Πράξης (υποχρεωτική δαπάνη από την Πρόσκληση). 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαι την έγκριση: 

α) της υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 164 του Άξονα Προτεραιότητας 2 

«Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης 

στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 

δια βίου μάθηση» για την χρηματοδότηση της πράξης: «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΣΤΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΑΦΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

β) τον ορισμό ενός υπευθύνου της πράξης με τον αναπληρωτή του». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 τον Ν.3852/2010 και 

- την υπ’ αρ. πρωτ.: 16868/ 02.08.2013 (ΑΔΑ ΒΛΩΨ9-Α9Ο) πρόσκληση από την 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» για 

την υποβολή προτάσεων σχετικές με δράσεις για τον πολιτισμό στην εκπαίδευση  

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 164 του Άξονα 

Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» για την 

χρηματοδότηση της πράξης: «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 

ΕΚΠΑIΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΣΤΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΕΛΑΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

Β. Ορίζει υπεύθυνο της πράξης τον Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Γκουντάρα με 

αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο κ. Μπελιά Αντώνιο. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 180/2013. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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