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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αγιά, 24.03.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 3176 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

59/2021 
από το πρακτικό της 7ης/24.03.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 11ο : Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της Προμήθειας: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ». 

 

 

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 11ο : Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της Προμήθειας: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 209 του  Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.): «Οι μελέτες των έργων και παροχής 

υπηρεσιών και τα τεύχη δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών ή παροχής υπηρεσιών του ν. 3316/2005 

(ΦΕΚ 42 Α΄) των Δήμων, των Κοινοτήτων και των κάθε είδους Συνδέσμων τους συντάσσονται και 

θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία τους και, αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από την 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.)».  

 

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς συνέταξε την υπ’ αριθ. 17/2021 μελέτη για την 

προμήθεια - υπηρεσία: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ». 

 

Η κλιματική αλλαγή και η καταστροφή του περιβάλλοντος θεωρούνται από τα σημαντικότερα προβλήματα 

του σύγχρονου πολιτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι έντονες βροχοπτώσεις, 

οι πυρκαγιές, οι σεισμοί παρουσιάζουν έξαρση τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς αναμένεται ότι θα είναι 

συχνότερα αλλά και εντονότερα. 

 

Η εν λόγω πράξη αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της βέλτιστης 

αξιοποίησης των εργαλείων της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Στο πλαίσο αυτό, 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. 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την αξιοποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με την υπηρεσία: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» και  συγκεκριμένα την 

δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

 

Η δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης προβλέπει την προμήθεια εξοπλισμού και δικτύων (ενσύρματα και ασύρματα) για να 

παρέχει πληροφοριακή υποστήριξη στις αρμόδιες Πολιτικές Προστασίες Δήμων, 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. Πιο αναλυτικά: 

 

Επιχειρησιακές Εφαρμογές ENGAGE: Είναι ολοκληρωμένες Εφαρμογές Λογισμικού για Σταθμούς 

Εργασίας Συντονιστικών Κέντρων, Τηλεφωνικών Κέντρων Υπηρεσιών και κινητών τερματικών πεδίου, 

παρέχουν Κοινή Επιχειρησιακή Εικόνα και Επίγνωση Κατάστασης για το βέλτιστο Συντονισμό Δυνάμεων, 

συνδυάζουν εξοπλισμό και δίκτυα (ενσύρματα και ασύρματα) για να παρέχουν πληροφοριακή υποστήριξη 

στις αρμόδιες Υπηρεσίες. 

 

Κύριες Λειτουργίες: Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων Δήμων, Τηλεματική Οχημάτων, Τηλεματική 

Δεξαμενών, Συντονισμός Δυνάμεων μέσω Κινητών Τερματικών, Συνεργατική Διαχείριση Σχεδίων 

Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, Κατανεμημένη Διαχείριση Γεωγραφικών Πληροφοριών, 

Απεικόνιση Συναγερμών από τρίτους φορείς (ενεργές πυρκαγιές, σεισμοί, μετεωρολογικά δεδομένα), 

Διασύνδεση με σύστημα Περιστατικών Πόρων και Τηλεματικών Δεδομένων Πυροσβεστικού Σώματος, 

Διαθεσιμότητες Επιχειρησιακών Πόρων, Συνεργατική Διαχείριση Περιστατικών και Συντονισμός 

(Collaboration). Ροές Βίντεο από Υποσύστημα Παρακολούθησης Δασών, Εφαρμογή Smartphone  

Ενημέρωσης Πολιτών 
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Εξειδικευμένα Υποσυστήματα και Λειτουργίες: 

1. Παρακολούθηση Δασών μέσω Κλειστού Κυκλώματος τηλεόρασης και έξυπνων αλγορίθμων 

ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών: Ανίχνευση καπνού και φλόγας με χρήση διπλής κάμερας ημέρας και 

θερμική και αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης, Αποστολή ροών βίντεο και συναγερμών στο 

κεντρικό λογισμικό ENGAGE μέσω μικροκυματικών συνδέσεων για ελαχιστοποίηση του 

λειτουργικού κόστους. Ενεργειακή αυτονομία με χρήση ηλιακών κατόπτρων, Υψηλή ανοχή σε 

ατμοσφαιρικά φαινόμενα (σεισμό, άνεμο κ.ο.κ.), Ενσωματωμένο σύστημα αποτροπής βανδαλισμού, 

Ενσωματωμένος μετεωρολογικός σταθμός 

2. Άμεση αποτύπωση πιθανών ζημιών σε δημόσια κτήρια μετά από σεισμό με χρήση αισθητήρων 

επιτάχυνσης: Προμήθεια επιταχυνσιογράφων και εγκατάσταση σε κάθε όροφο κτηρίου, μέσω των 

οποίων τα δεδομένα οδηγούνται  σε τοπικό μικρο-Η/Υ ο οποίος  εκτελεί τοπικά τις αναλύσεις, 

υπολογίζει τις πιθανότητες ζημιάς ανά όροφο και ακολούθως τις αποστέλλει σε κεντρικό υπολογι-

στικόσύστημα (NMS-NetworkManagement System) όπου συλλέγονται και οπτικοποιούνται όλες οι 

αντίστοιχες πληροφορίες από κάθε κτήριο και παρακολουθείται και η λειτουργική κατάσταση των 

αισθητήρων. 

3. Έγκαιρη ειδοποίηση για πλημμύρες: Ολιστική προσέγγιση μέσω σεναρίων προσομοίωσης 

(υδρολογικά και υδραυλικά μοντέλα), τρισδιάστατη αποτύπωση του ποταμού ή χείμαρρου, Έγκαιρη 

ειδοποίηση μέσω εγκατάστασης μετεωρολογικών σταθμών και αισθητήρων στάθμης και ταχύτητας 

νερού σε ποταμούς και χειμάρρους.  

 

Για τη χρηματοδότηση της εν λόγω υπηρεσίας - προμήθειας προτείνεται η υποβολή 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: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ».  

 

Σύμφωνα δε με την με  58/2021 (ΑΔΑ:6ΧΑ0Ω6Ι-ΝΣ3) απόφαση Δημάρχου συγκροτήθηκε η Επιτροπή 

Διερεύνηση  Τιμών για την πράξη: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΗΝ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID–19 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» για τον προσδιορισμό, την ανάλυση και την τεκμηρίωση του 

προϋπολογισμού της εν λόγω πράξης η οποία κατόπιν την έρευνας και την συλλογή προσφορών συνέταξε 

το από 19/03/2021 σχετικό Πρακτικό Διερεύνησης Τιμών για τον προσδιορισμό του τιμολογίου των μέσων 

τιμών της προμήθειας «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτ. ζ του Ν.3852/10 ορίζεται ότι: «1. Η Οικονομική Επιτροπή 

είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές 

αρμοδιότητες: ….. ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει 

την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 

4412/2016». 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την παρ. 4 του άρθρου 209 του  Ν. 3463/06 

2. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

3. το το από 19/03/2021 σχετικό Πρακτικό Διερεύνησης Τιμών της αρμόδιας Επιτροπής 

4. την με αριθμό 17/2021 μελέτη για την υπηρεσία: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ», προϋπολογισμού 

1.061.635,30 €  με το Φ.Π.Α., η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία,  
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Εισηγούμαστε να εγκρίνετε: 

α) το από 23/03/2021 Πρακτικό Διερεύνησης Τιμών της αρμόδιας Επιτροπής για τον προσδιορισμό του 

τιμολογίου των μέσων τιμών της προμήθειας «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ». 

 

β) την υπ’ αριθ. 17/2021 μελέτη για την προμήθεια - υπηρεσία: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» προϋπολογισμού 

1.061.635,30 €  με το Φ.Π.Α., που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Αγιάς. 

 

γ) την εκτέλεση της προμήθειας - υπηρεσίας: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ», με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τους 

όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αγιάς και βάσει της σχετικής 

μελέτης. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 209, παρ. 4 του Ν. 3463/06 (Α΄114): «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση ζ΄ του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την υπ’ αριθμ. 57/2021 (ΑΔΑ: ΨΕΥΟΩ6Ι-ΦΚΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

με θέμα: 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», 

- την υπ’ αριθμ. 17/2021 μελέτη για την προμήθεια - υπηρεσία: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» προϋπολογισμού 

1.061.635,30 €  με το Φ.Π.Α., που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Αγιάς, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε  
 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε: 

1. Το από 23/03/2021 Πρακτικό Διερεύνησης Τιμών της αρμόδιας Επιτροπής για τον προσδιορισμό του 

τιμολογίου των μέσων τιμών της προμήθειας «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ». 

 

2. Την υπ’ αριθ. 17/2021 μελέτη για την προμήθεια - υπηρεσία: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» προϋπολογισμού 

1.061.635,30 €  με το Φ.Π.Α., που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Αγιάς.  

 

3. Την εκτέλεση της προμήθειας - υπηρεσίας: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ», με Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, με τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αγιάς και βάσει 

της σχετικής μελέτης. 



Σελίδα 5 από 5 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 59/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

 

 


