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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αγιά, 24.03.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 3177 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

60/2021 
από το πρακτικό της 7ης/24.03.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 12ο : Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της Προμήθειας: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19». 

 

 

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 12ο : Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της Προμήθειας: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19». 

 

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. 18/2021 μελέτη για την 

προμήθεια - υπηρεσία: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19» 

 

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. 

 

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

αξιοποίησης των εργαλείων της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, υπό τις 

εντεινόμενες πιέσεις της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 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. 

 

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

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

ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19» και  συγκεκριμένα την προμήθεια ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος 

ανίχνευσης θερμοκρασιών που περιλαμβάνει το πληροφοριακό σύστημα συλλογής και διαχείρισης 

δεδομένων και τις πύλες θερμομέτρησης και την προμήθεια Συστημάτων ανέπαφης αυτόματης χορήγησης 

αντισηπτικού υγρού.  

 

Το εν λόγω σύστημα θα λειτουργεί μετρώντας την υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα 

(θερμική διάδοση υπό μορφή ακτινοβολίας). Οι συσκευές αυτές θα είναι κατασκευασμένες για τη μέτρηση 

της θερμοκρασίας των ατόμων ανέπαφα και ασχέτως από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου. 

 

Για την υποστήριξη των συσκευών αυτών θα πρέπει να αναπτυχθεί πληροφοριακό σύστημα για την 

παρακολούθηση των καταγραφών σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα αυτό θα διατηρεί και θα παρουσιάζει 

λεπτομερώς τα δεδομένα που θα καταγράφονται στους χώρους εγκατάστασης, θα προειδοποιεί εγκαίρως για 

αυξημένες θερμοκρασίες σώματος μόλις αυτές ανιχνευθούν και θα στέλνει ειδοποίηση (notifications) στους 

αρμόδιους. 

Με την σειρά τους, οι αρμόδιοι θα έχουν στην διάθεσή τους τα απαραίτητα στοιχεία για να δράσουν και να 

περιορίσουν τυχόν εξάπλωση του ιού. Το σύστημα θερμομέτρησης θα τηρεί το απόρρητο κάθε πολίτη, 

καθώς θα καταγράφεται μόνο ο αριθμός της σειράς διέλευσης, η ημερομηνία και ώρα διέλευσης και η 

θερμοκρασία σώματος.  

Η επικοινωνία του συστήματος αυτού και των συσκευών που θα έχουν εγκατασταθεί, θα γίνεται μέσω ενός 

ειδικού καινοτόμου δικτύου τηλεματικής, που θα μεταδίδει άμεσα και αξιόπιστα τα κρίσιμα αυτά δεδομένα.  

Η λύση αυτή είναι η πλέον ενδεδειγμένη για το σύνολο των οργανισμών, οι οποίες θέλουν να διασφαλίσουν 

την προστασία τόσο των εργαζομένων, όσο και των επισκεπτών, καθώς και την λειτουργική τους συνέχεια 

από τις επιπτώσεις του Covid-19, λαμβάνοντας το πλέον κατάλληλο και αποτελεσματικό ηλεκτρονικό 

μέτρο ασφαλείας για την σωστή και έγκαιρη πρόληψη.  

Το ανωτέρω ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης θερμοκρασίας σώματος θα συμβάλει σημαντικά στην 

αντιμετώπιση της πανδημίας, δεδομένου ότι ήδη μέσω της ανίχνευσης υψηλής θερμοκρασίας σώματος 

έχουν διαπιστωθεί κρούσματα Covid 19, που σε άλλες περιπτώσεις θα περνούσαν απαρατήρητα και 

μάλιστα σε περιβάλλοντα με υψηλό κίνδυνο μετάδοσης (σχολεία, δημοτικά κτίρια κ.λπ).  
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Η ολοκληρωμένη διαχείριση θα είναι ακριβώς και η καινοτομία του, δεδομένου ότι θα δίνει την δυνατότητα 

να υπάρχει συνεχής επιτήρηση μέσα από το κέντρο ελέγχου που θα λειτουργεί στο δήμο και θα παρέχει 

πλήρες και αναλυτικό ιστορικό, που θα μπορεί να αξιοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. 

Για τα Συστήματα ανέπαφης αυτόματης χορήγησης αντισηπτικού υγρού, στις εισόδους κτηρίων, 

εγκαταστάσεων, αιθουσών, σχολικών μονάδων, κλειστών και ανοικτών χώρων θα τοποθετηθούν ανέπαφα 

αυτόματα συστήματα χορήγησης δόσης αντισηπτικού υγρού για απολύμανση των χεριών των επισκεπτών, 

πριν την είσοδό τους σε οποιονδήποτε χώρο. Τα συστήματα αυτά θα ενεργοποιούνται για την χορήγηση 

δόσης αντισηπτικού υγρού με την ανέπαφη ανίχνευση χεριών στην προβλεπόμενη για χορήγηση 

αντισηπτικού θέση. 

 

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 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19».  

 

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 23/03/2021 σχετικό Πρακτικό Διερεύνησης Τιμών για τον προσδιορισμό του τιμολογίου των μέσων 

τιμών της προμήθειας «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19». 

 

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 από 23/03/2021 σχετικό Πρακτικό Διερεύνησης Τιμών της αρμόδιας Επιτροπής 

4. την με αριθμό 18/2021 μελέτη για την προμήθεια - υπηρεσία: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19»», ενδεικτικού προϋπολογισμού  128.253,20 

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

 

Εισηγούμαι 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 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19».β) την υπ’ αριθ. 18/2021 μελέτη για την προμήθεια - υπηρεσία: «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19» ενδεικτικού προϋπολογισμού 

128.253,20 € 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 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19», 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. 
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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. 18/2021 μελέτη για την για την προμήθεια - υπηρεσία: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19» προϋπολογισμού 128.253,20  €  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 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19». 

 

2. Την υπ’ αριθ. 18/2021 μελέτη για την προμήθεια - υπηρεσία: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19» ενδεικτικού προϋπολογισμού 128.253,20 € 

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 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19», 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 απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 60/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

 

 


