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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.: 3174 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

57/2021 
από το πρακτικό της 7ης/24.03.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 9ο : 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: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID – 

19 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 9ο : 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: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID – 

19 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: 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

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

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

συλλογής μετεωρολογικών και υδρομετρικών δεδομένων, μητρώο τεχνικών δεδομένων 

αντιπλημμυρικών έργων και άλλων σημαντικών υποδομών (σχολεία, γήπεδα, γέφυρες κτλ), 

παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DTM) πολύ υψηλής ακρίβειας.  

- Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης/παρακολούθησης πολιτών – χρηστών (πολιτική προστασία, 

πυροσβεστική, αστυνομία κ.α.), κυρίως στις κρίσιμες υποδομές (σχολεία, γήπεδα, γέφυρες, 

κεντρικοί άξονες, περιοχές υψηλού κινδύνου πλημμύρας κτλ), κατάρτιση των πολιτών σε πρακτικές 

μείωσης των επιπτώσεων από τις πλημμύρες, ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων 

στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης, έξυπνες εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα κτλ.  

- Εκπόνηση Γενικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών (βάσει 

του ν. 4662/2020).  

- Συστήματα έγκαιρης ενημέρωσης του κοινού, τρόπου διαφυγής πριν και κατά τη διάρκεια 

οργανωμένης απομάκρυνσης, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με κινητικές δυσκολίες ή 

ειδικές ανάγκες, χώρων υποδοχής, προσωρινής καταφυγής, στέγασης και παροχής διοικητικής 

μέριμνας (λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στο ν. 4662/2020).  

- Έλεγχος, παρακολούθηση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, υλικού και στόλου μηχανημάτων 

εργοταξίου Δήμων/Περιφερειών και Πολιτικής Προστασίας.  
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- Έξυπνοι σηματοδότες/σημάνσεις και συστήματα (νυχτερινού φωτισμού, ταχύτητας, προτεραιότητας 

κτλ) στις περιοχές σχολείων, αθλοπαιδιών, πάρκων, πλατειών και γενικότερα χώρων 

συνεύρεσης/διέλευσης κοινού καθώς και περιοχών με αυξημένο αριθμό ατυχημάτων.  

- Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των μέσων και διαδικασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

καταστάσεων (πανδημίας, σεισμού, πλημμύρας, πυρκαγιάς κτλ) και παροχή βοήθειας στους 

πληγέντες, προκειμένου να επιτυγχάνεται άμεση κινητοποίηση, επάρκεια δυνάμεων και μέσων, 

συντονισμός των εμπλεκομένων φορέων/υπηρεσιών.  

- Δράσεις και μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων για την αντιμετώπιση 

κινδύνων (σεισμών, πλημμυρών, πυρκαγιών, πανδημίας κτλ).  

- Δράσεις ενίσχυσης των υπηρεσιών των Δήμων και Περιφερειών για την εφαρμογή των μέτρων της 

πολιτείας στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (πχ σίτιση/πρόνοια ευπαθών και 

ευάλωτων ομάδων σε πανδημία, πλημμύρες, πυρκαγιές κτλ).  

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ 

ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

- Προμήθεια/εγκατάσταση ευφυών συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου του 

πλήθους/συγκέντρωσης ατόμων, οχημάτων σε εγκαταστάσεις, σχολεία, κέντρα υγείας, δημοτικά 

κτίρια κλπ, προσδιορισμό των ασφαλών ορίων (σύμφωνα και με τα όρια που τίθενται από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτείας), δυνατότητα παρακολούθησης, ελέγχου αλλά και επέμβασης σε 

πραγματικό χρόνο σε περιπτώσεις εκτάκτων συνθηκών/συμβάντων (πχ πληροφόρηση 

πληρότητας/επισκεψιμότητας σε επίπεδο γραφείου, κτιρίου, εσωτερικών χώρων στάθμευσης κτλ).  

- Προμήθεια/εγκατάσταση ευφυών συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου των ανωτέρω 

παραμέτρων σε ανοιχτούς χώρους (χώρους εστίασης, θέατρα, εμπορικούς πεζόδρομους κλπ), με 

δυνατότητα online/δυναμικού καθορισμού των παραμέτρων συγκέντρωσης ατόμων βάσει και των 

συνθηκών που διαμορφώνονται σε πραγματικό χρόνο (σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε συνέργεια με 

τους πλησίον διαθέσιμους ανοιχτούς χώρους/δρόμους, ώστε να επιτευχθεί μείωση της 

συγκέντρωσης ατόμων κλπ).  

- Συνέργεια των ανωτέρω με τις δράσεις στο πλαίσιο της κινητικότητας / δημοτικής συγκοινωνίας 

(αισθητήρων κίνησης, λογισμικού διαχείρισης κυκλοφοριακών δεδομένων, χώρων στάθμευσης και 

γενικότερα διαχείριση της κυκλοφορίας).  

- Προμήθεια/εγκατάσταση ευφυών συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου τήρησης των μέτρων 

που επιβάλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτείας (Πολιτική Προστασία κλπ) σε συνέργεια 

με τις ανωτέρω δράσεις, όπως ύπαρξη μάσκας στα άτομα που εισέρχονται σε κλειστούς χώρους, 

θερμομέτρηση αυτών κ.α.  

- Προμήθεια/εγκατάσταση ευφυών συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου επικουρικών 

παραμέτρων που καθορίζουν τις καλές συνθήκες παραμονής και εργασίας εσωτερικών χώρων 

(υγρασία, θερμοκρασία, σωματίδια, φωτισμός, θόρυβος κτλ), καθώς και έλεγχος και 

παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα/περιβάλλοντος σε κομβικά σημεία/περιοχές των πόλεων 

(συγχρωτισμός, ρύπανση κλπ).  

- Δράσεις/μέτρα ενίσχυσης των υπηρεσιών των ΟΤΑ (π.χ. κέντρα υγείας, σχολεία) για την 

αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (π.χ. συστήματα απολύμανσης λόγω πανδημίας).  

- Ηλεκτρονικές πινακίδες/οθόνες σε στάσεις ΜΜΜ και χώρους παραμονής κοινού για 

ενημέρωση/πληροφόρηση των πολιτών για διάφορα ζητήματα και έκτακτες καταστάσεις, πανδημία 

κλπ.  

 

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: 
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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 301/043/2021. 

 

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: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID – 19 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

Πιο αναλυτικά, η πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID – 19 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.155.635,30 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και περιλαμβάνει την εκτέλεση των κάτωθι υποέργων: 

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 1.061.635,30 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η δημιουργία ενός 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 
συνδυάζει εξοπλισμό και δίκτυα (ενσύρματα και ασύρματα) για να παρέχει πληροφοριακή 

υποστήριξη στις αρμόδιες Πολιτικές Προστασίες Δήμων και Περιφερειών, περιλαμβάνει 

προηγμένες λύσεις λογισμικού (σουίτα λογισμικών ENGAGE) για Συνεργατική Αντιμετώπιση 

Συμβάντων μικρής και μεγάλης κλίμακας (διαλειτουργικότητα πολλαπλών επιπέδων με 

επιχειρησιακό σύστημα του Πυροσβεστικού Σώματος), έχει δυνατότητα ανάπτυξης τόσο σε σταθερά 

ή κινητά κέντρα ελέγχου και συμβάλει στη δημιουργία κοινής επιχειρησιακής εικόνας, τη 

συνεργασία και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19», 

συνολικού προϋπολογισμού 128.253,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του 

Υποέργου 2 είναι η προμήθεια ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος ανίχνευσης θερμοκρασιών που 
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περιλαμβάνει το πληροφοριακό σύστημα συλλογής και διαχείρισης δεδομένων και τις πύλες 

θερμομέτρησης, ενώ στο αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνεται και η προμήθεια Εξοπλισμού 

Ανέπαφης χορήγησης αντισηπτικού υγρού.  

3. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Δράσεις Ενημέρωσης – Πληροφόρησης – Ευαισθητοποίησης», συνολικού 

προϋπολογισμού 24.000,00 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 δράσεις και μέτρα προστασίας από 

την πανδημία Covid 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: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID – 19 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.213.888,50 ευρώ 

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

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 1.061.635,30 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η δημιουργία ενός 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 

συνδυάζει εξοπλισμό και δίκτυα (ενσύρματα και ασύρματα) για να παρέχει πληροφοριακή 

υποστήριξη στις αρμόδιες Πολιτικές Προστασίες Δήμων και Περιφερειών, περιλαμβάνει 

προηγμένες λύσεις λογισμικού (σουίτα λογισμικών ENGAGE) για Συνεργατική Αντιμετώπιση 

Συμβάντων μικρής και μεγάλης κλίμακας (διαλειτουργικότητα πολλαπλών επιπέδων με 

επιχειρησιακό σύστημα του Πυροσβεστικού Σώματος), έχει δυνατότητα ανάπτυξης τόσο σε σταθερά 

ή κινητά κέντρα ελέγχου και συμβάλει στη δημιουργία κοινής επιχειρησιακής εικόνας, τη 

συνεργασία και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19», 

συνολικού προϋπολογισμού 128.253,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του 

Υποέργου 2 είναι η προμήθεια ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος ανίχνευσης θερμοκρασιών που 

περιλαμβάνει το πληροφοριακό σύστημα συλλογής και διαχείρισης δεδομένων και τις πύλες 

θερμομέτρησης, ενώ στο αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνεται και η προμήθεια Εξοπλισμού  

Ανέπαφης χρήσης αντισηπτικού.  

3. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Δράσεις Ενημέρωσης – Πληροφόρησης – Ευαισθητοποίησης», συνολικού 

προϋπολογισμού 24.000,00 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 δράσεις και μέτρα προστασίας από 

την πανδημία Covid 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 
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ένταξη και υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID – 19 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 
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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 

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: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID – 19 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.213.888,50 ευρώ 

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

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 1.061.635,30€ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η δημιουργία ενός 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 

συνδυάζει εξοπλισμό και δίκτυα (ενσύρματα και ασύρματα) για να παρέχει πληροφοριακή 

υποστήριξη στις αρμόδιες Πολιτικές Προστασίες Δήμων και Περιφερειών, περιλαμβάνει 

προηγμένες λύσεις λογισμικού (σουίτα λογισμικών ENGAGE) για Συνεργατική Αντιμετώπιση 

Συμβάντων μικρής και μεγάλης κλίμακας (διαλειτουργικότητα πολλαπλών επιπέδων με 

επιχειρησιακό σύστημα του Πυροσβεστικού Σώματος), έχει δυνατότητα ανάπτυξης τόσο σε σταθερά 

ή κινητά κέντρα ελέγχου και συμβάλει στη δημιουργία κοινής επιχειρησιακής εικόνας, τη 

συνεργασία και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19», 

συνολικού προϋπολογισμού 128.253,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του 

Υποέργου 2 είναι η δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος ανίχνευσης θερμοκρασιών και 

Σύστημα Ανέπαφης χρήσης αντισηπτικού.  

3. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Δράσεις Ενημέρωσης – Πληροφόρησης – Ευαισθητοποίησης», συνολικού 

προϋπολογισμού 24.000,00 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 δράσεις και μέτρα προστασίας από 

την πανδημία Covid 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». 
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Γ. Εξουσιοδοτούμε το 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: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID – 19 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 57/2021. 

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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