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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

43/2020

από το πρακτικό της 6ης/31.03.20201
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 3ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΑΜΕΑ σε
παραλίες του Δήμου Αγιάς» που αποτελεί ΥΠΟΕΡΓΟ (Α/Α 1) της πράξης: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων
Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Αγιάς».
Στην Αγιά, σήμερα Τρίτη 31.03.2020, ώρα 12:30 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και μετά από 27.03.2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα
μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87).
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. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
5. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος
7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με τηλεπικοινωνιακά μέσα) 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’): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», με
τις οποίες ορίζεται ότι: «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και
των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά
περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’
87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης
σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».
Η συνεδρίαση 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’).
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Θέμα 3 : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΑΜΕΑ σε
παραλίες του Δήμου Αγιάς» που αποτελεί ΥΠΟΕΡΓΟ (Α/Α 1) της πράξης: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων
Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Αγιάς».
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Με τις διατάξεις της παρ. 4, περ. (ζ) του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ – 114Α΄/8-6-2006): «Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 95 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ-53
Α΄/11-3-20), ορίζεται ότι: « 4.ζ) Οι μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη προμηθειών (περιγραφή,
συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές), για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται τεχνικές
γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την
πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της αντίστοιχης
κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου, τηρουμένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η
επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ' ύλην
αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006: «9… Για
την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων,
νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου.
Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον
πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη
συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του
κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου
και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη».
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'
147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» και β) τις διατάξεις της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Στις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4412/2016 αποσαφηνίζονται οι απαιτήσεις που αφορούν στη σύνταξη
των Τεχνικών Προδιαγραφών, όπου προσδιορίζεται μεταξύ άλλων: «1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που
ορίζονται στην περίπτωση 1 του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' παρατίθενται στα έγγραφα της
σύμβασης και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών. ….
7. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης κατά το άρθρο 61».
Με βάση το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 5 και 26 του Ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή
προσφεύγει στην ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις κάτω των ορίων του άρθρου 27 στο πλαίσιο
προκήρυξης διαγωνισμού.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς έγινε αποδεκτή η υπ’ αριθ. 1384/Β3/293/5-03-2020 (ΑΔΑ:
6ΜΟ646ΜΤΛΡ-Δ33) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ: 5027356, στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της
επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Η
εν λόγω τροποποίηση αφορά στην επικαιροποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης ώστε να
διασφαλίζεται η αυτόνομη πρόσβαση των εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της σχετικής πρόσκλησης.
Βάσει της ανωτέρω τροποποίησης, η πράξη: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» περιλαμβάνει την υλοποίηση του
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υποέργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΑΣ» (Α/Α 1), συνολικού προϋπολογισμού 180.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Εν συνεχεία, με το υπ’ αριθ. 1600/Β3/346/12-03-2020 έγγραφό της, η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» ενέκρινε τα
υποβληθέντα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το
Υποέργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Αγιάς» (Α/Α 1)
της Πράξης: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου
Αγιάς».
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η με αριθμό 8/2018 (Τροποποιημένη) μελέτη από το Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία περιλαμβάνει: Τεχνική Περιγραφή, Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών,
Τεύχος Τιμολογίου, Τεύχος Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων, Σχέδιο της
Διακήρυξης και της Περίληψης αυτής, χάρτες και αποτυπώσεις των θέσεων εγκατάστασης του εξοπλισμού.
Αντικείμενο της προμήθειας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης σε
επιλεγμένες παραλίες του Δήμου και συγκεκριμένα στις παραλίες του Αγιόκαμπου στη θέση «Ανάπλαση»,
της Κάτω Σωτηρίτσας στη θέση «Κέντρο Υγείας» και του Στομίου στη θέση «Φάρος», με στόχο τη
βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμέΑ και άλλων ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα.
Η εν λόγω πράξη αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία στηρίζεται σε καινοτόμα συστήματα
πρόσβασης στις παραλίες για τα ΑμέΑ και περιλαμβάνει την προμήθεια ειδικού διαδρόμου κίνησης,
κινητών πάνελ, κινητών χημικών τουαλετών και αποδυτηρίων για ΑμέΑ, ομπρελών, και πληροφοριακών
ενημερωτικών πινακίδων. Στο τέλος του διαδρόμου πρόσβασης πρόκειται να τοποθετηθεί κινητή διάταξη
πτυσσόμενου διαδρόμου πάνω στον οποίο κινείται τροχήλατο κάθισμα, η οποία παρέχει αυτόνομη
πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα.
Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. θ΄ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να: «Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες,
υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε με απόφασή σας:
1. Να εγκρίνετε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Αγιάς», που αποτελεί ΥΠΟΕΡΓΟ (Α/Α 1) της Πράξης:
«Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου
Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 180.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ), όπως αυτές περιγράφονται στην
υπ’ αριθ. 8/2018 (Τροποποιημένη) μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.
2. Να εγκρίνετε την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΑΜΕΑ σε
παραλίες του Δήμου Αγιάς», που αποτελεί ΥΠΟΕΡΓΟ (Α/Α 1) της Πράξης: «Δημιουργία
Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Αγιάς», με
δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
3. Να καθορίσετε τους όρους του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια:
«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Αγιάς», που αποτελεί
ΥΠΟΕΡΓΟ (Α/Α 1) της Πράξης: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων
Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Αγιάς», με Κωδικό ΟΠΣ: 5027356 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη της υπ’
αριθ. 8/2018 (Τροποποιημένης) μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς,
που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 και 9 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ – 114Α΄/8-6-2006): «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 95 του Ν. 4674/20 (Α’ 53):
«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1θ’ του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς, οικονομικού έτους 2020, που
εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 204/2019 (ΑΔΑ: 6Ε0ΞΩ6Ι-ΙΓ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγιάς, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 398/3934/21.01.2020 (ΑΔΑ: Ω74ΝΟΡ10-ΨΘ3)
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας,
- την υπ’ αριθμ. 52/2020 (ΑΔΑ: ΩΙΓ9Ω6Ι-ΜΝΨ) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα:
«Αποδοχή της με αριθμό πρωτ.: 1384/Β3/293/5-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΟ646ΜΤΛΡ-Δ33) τροποποίηση της
απόφασης ένταξης της πράξης: “Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων
Προορισμών Δήμου Αγιάς” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020”»,
- την υπ’ αριθμ. 54/2020 (ΑΔΑ: Ω151Ω6Ι-5Ε1) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα:
«Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και της 2ης τροποποίησης
Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2020»,
- το υπ’ αριθμ. 1600/Β3/346/12-03-2020 έγγραφό της, η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»,
- την υπ’ αριθ. 289/2020 (ΑΔΑ: 6Α12Ω6Ι-22Λ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του
Δήμου Αγιάς,
- την υπ’ αριθ. 8/2018 (Τροποποιημένη) μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Α ποφασί ζου με ομόφ ωνα
1. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Αγιάς», που αποτελεί ΥΠΟΕΡΓΟ (Α/Α 1) της Πράξης: «Δημιουργία
Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Αγιάς», συνολικού
προϋπολογισμού 180.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ), όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 8/2018
(Τροποποιημένη) μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αποτελούν
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.
2. Εγκρίνουμε την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΑΜΕΑ σε
παραλίες του Δήμου Αγιάς», που αποτελεί ΥΠΟΕΡΓΟ (Α/Α 1) της Πράξης: «Δημιουργία
Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Αγιάς», με δημόσιο
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
3. Καθορίζουμε τους όρους του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια:
«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Αγιάς», που αποτελεί
ΥΠΟΕΡΓΟ (Α/Α 1) της Πράξης: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων
Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Αγιάς», με Κωδικό ΟΠΣ: 5027356 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη της υπ’ αριθ.
8/2018 (Τροποποιημένης) μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, που
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.
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4. Η δαπάνη εκτέλεσης για την προμήθεια: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΑΜΕΑ σε
παραλίες του Δήμου Αγιάς», που αποτελεί ΥΠΟΕΡΓΟ (Α/Α 1) της Πράξης: «Δημιουργία
Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Αγιάς» θα βαρύνει τον
Κ.Α. των εξόδων 60.7135.03 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, σε βάρος του
οποίου έχει διατεθεί η σχετική πίστωση ποσού 180.000,00€ με την υπ’ αριθ. 289/2020 (ΑΔΑ:
6Α12Ω6Ι-22Λ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς. Η δαπάνη
εκτέλεσης της προμήθειας καλύπτεται από τον Κωδικό ΟΠΣ: 5027356 του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 43/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

