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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 24.12.2020 

Αριθμ. πρωτ.: 13048 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

189/2020 
από το πρακτικό της 27ης/23.12.2020 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

 

Θέμα  1ο : Έγκριση  του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων 

Δήμου Αγιάς». 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 23.12.2020, ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  12879/19.12.2020 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 19.12.2020) 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 (Αντιδήμαρχος) 

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 (άρθρο 10) του 

Ν.4682/2020 (Α΄ 76). 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα  1ο : Έγκριση  του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων 

Δήμου Αγιάς». 

 

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

 

Βάσει της υπ’ αριθ. 139/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης 

του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς» και εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του 

διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 10863/26-10-2020, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «20PROC007541559 2020-

10-26».  

 

Ο διαγωνισμός για το έργο: «Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς» πραγματοποιήθηκε με 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και έλαβε Αριθμό Συστήματος: 93391. 

 

Οι προσφορές υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που όριζε η 

σχετική διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 36 του Ν. 4412/2016 και την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

Στη διαγωνιστική διαδικασία υποβλήθηκαν, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., εμπρόθεσμα επτά (7) προσφορές από τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:   

Α/Α Διαγωνιζόμενος Οικονομικός Φορέας Ημ/νία και ώρα υποβολής προσφοράς 

1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ 13/11/2020, 08:59:18 

2 ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. 13/11/2020, 12:15:37 

3 
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΖΗΣΑΚΗΣ Ι. - 

ΜΑΙΜΑΡΗΣ ΑΘ. 
13/11/2020, 13:15:10 

4 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 13/11/2020, 13:45:31 

5 ΑΙΑΣ ΑΤΕ 13/11/2020, 14:11:53 

6 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 15/11/2020, 19:02:27 

7 
Κ/Ξ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ - ΓΕΝΝΑΤΟΣ 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
16/11/2020, 08:31:24 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Διαδικασίας Σύναψης της Δημόσιας Σύμβασης του 

έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 

90.600,00 ευρώ (με το  Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής με το Ν. 4412/2016, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 145/2020 

(ΑΔΑ: Ω9Ρ2Ω6Ι-Ι7Κ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, αποτελούμενη από τους: 

1. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΥΛΙΟΥ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΕΥΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ως Πρόεδρο 

2. ΑΝΤΩΝΙΟ ΜΕΣΙΑΚΑ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΕΥΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ως μέλος, 

3. ΑΝΝΑ ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ως μέλος, 

για το στάδιο της Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού 

Αναδόχου συνέταξε το από 10-12-2020 1ο Πρακτικό Δημοπρασίας. 

 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Σύμφωνα με το εν λόγω Πρακτικό, διαμορφώθηκε ο πίνακας παραδεκτών οικ. προσφ. κατά τη σειρά 

μειοδοσίας, ως εξής: 

 

Πίνακας Κατάταξης Παραδεκτών Οικονομικών Προσφορών  

κατά τη σειρά μειοδοσίας 

Α/Α 
Α/Α 

Κατάθεσης 
Διαγωνιζόμενος Οικονομικός Φορέας 

Ποσοστό Μέσης Έκπτωσης 

(%) 

1 171855 
ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 

 
45,35 % 

2 171801 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ 

ΚΟΣΜΑ 
42,00 % 

3 171829 
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΖΗΣΑΚΗΣ Ι. - ΜΑΙΜΑΡΗΣ ΑΘ. 
38,89 % 

4 171608 ΑΙΑΣ ΑΤΕ 33,35 % 

5 171939 
ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ 

ΕΤΕ 
25,35 % 

6 171867 
Κ/Ξ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ - 

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
12,00 % 

7 171814 ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. 5,00 % 

 

Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της πληρότητας και της νομιμότητας του συνόλου των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, έκρινε ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ  τις προσφορές ΟΛΩΝ των συμμετεχόντων 

οικονομικών φορέων, καθώς προσκομίστηκε το σύνολο των απαιτούμενων από τη διακήρυξη 

δικαιολογητικών και εκπληρώνονται απόλυτα οι τιθέμενες από τη διακήρυξη προϋποθέσεις έγκυρης 

συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία. 

 

Με βάση το σχετικό Πρακτικό, πρώτη μειοδότρια προσφορά (προσωρινός ανάδοχος) αναδεικνύεται αυτή 

με μέση τεκμαρτή έκπτωση ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (45,35 %) 

στον προϋπολογισμό της μελέτης του έργου, η οποία αντιστοιχεί στην προσφορά της Εργοληπτικής 

Επιχείρησης «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ», με α/α κατάθεσης 171855. 

 

Το από 10-12-2020 1ο Πρακτικό Δημοπρασίας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

εισήγησης, υποβάλλεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 4.1(η) του άρθρου 4 της διακήρυξης του διαγωνισμού, όπου ορίζεται: «Η περιγραφόμενη 

διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε παράρτημά του, που υπογράφεται 

από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού 

με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη 

ματαίωση της διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως 

“εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση». 

 

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ΄, υποπερίπτωση  i του Ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για: «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. 

 

Με βάση το από 10-12-2020 συνταχθέν 1ο Πρακτικό Δημοπρασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται 

προς την Οικονομική Επιτροπή:  

Α. Την έγκριση του από 10-12-2020 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας (Παραλαβής / Αποσφράγισης και 

Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς». 
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Β. Την ανάδειξη της Εργοληπτικής Επιχείρησης: «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ»,  με α/α κατάθεσης 

171855, ως προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων 

Δήμου Αγιάς», γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προσφέρει 

τη χαμηλότερη τιμή, με μέση έκπτωση ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 

(45,35 %), σύμφωνα με το σχετικό Πρακτικό που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή. 

 

Επισημαίνεται ότι κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής χωρεί Προδικαστική Προσφυγή, κατά 

τις διατάξεις της παρ. 4.3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 10863/26-10-2020 Διακήρυξης. 

 

 

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

- τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ΄ εδάφιο i του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- τις διατάξεις της με αριθμό 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.)», 

- την με αριθμό 4947/23-12-2019 (ΑΔΑ: 6Ο6Π7ΛΡ-ΤΡΓ) Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη 

Θεσσαλίας, 

- την υπ’ αριθμ. 7/2020 (ΑΔΑ: 6Δ95Ω6Ι-1ΟΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με την οποία 

έγινε αποδεκτή η υπ’ αριθ. 4947/23-12-2019 (ΑΔΑ: 6Ο6Π7ΛΡ-ΤΡΓ) Απόφαση Ένταξης του 

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τη χρηματοδότηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», 

- την υπ’ αριθμ. 22/2020 (ΑΔΑ: 69ΕΥΩ6Ι-ΜΣ0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης (υποχρεωτικής) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και της 1ης 

τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2020», με την οποία εντάχθηκε η δαπάνη ποσού 

90.600,00€ στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2020, σε βάρος του Κωδικού Αριθμού Εξόδων 

02.61.7336.03 και το έργο στο ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγιάς, για την κατασκευή του 

έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», 

- την υπ’ αριθμ. 139/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «Καθορισμός 

όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ”», 

- την με αριθμό πρωτοκόλλου 10863/26-10-2020 διακήρυξη (περίληψη διακήρυξης ΑΔΑ: 65ΠΙΩ6Ι-ΙΤΕ) 

του διαγωνισμού, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «20PROC007541559 2020-10-26», 

- την υπ’ αριθμ. 679/2020 (ΑΔΑ: ΨΝΒΣΩ6Ι-ΨΔΠ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του 

Δήμου Αγιάς, 

- την υπ’ αριθμ. 23/2018 (Τροποποιημένη) μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», 

- το από 10-12-2020 1ου Πρακτικό Δημοπρασίας (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών 

/ Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου, που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε το από 10-12-2020 1ο Πρακτικό Δημοπρασίας (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου 

Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου 

Αγιάς», που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 
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Β. Αναδεικνύουμε προσωρινό ανάδοχο για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς», την Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ», γιατί η 

προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, με 

μέση έκπτωση ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (45,35 %), σύμφωνα με το 

σχετικό Πρακτικό που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή. 

 

Γ. Επισημαίνουμε ότι κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής χωρεί Προδικαστική Προσφυγή, 

κατά τις διατάξεις της παρ. 4.3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 10863/26-10-2020 Διακήρυξης. 

 

Δ. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς», θα βαρύνει τον 

Κ.Α. των εξόδων 02.61.7336.03 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, σε βάρος του 

οποίου έχει διατεθεί η σχετική πίστωση ποσού 90.600,00€ με την υπ’ αριθ. 679/2020 (ΑΔΑ: ΨΝΒΣΩ6Ι-

ΨΔΠ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς. Το έργο χρηματοδοτείται από το 

«Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011348054, στο πλαίσιο 

της Υποδράσης 19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για 

τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά 

ιατρεία)», του Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19, βάσει της υπ’ αριθ. 4947/23-12-2019 (ΑΔΑ: 6Ο6Π7ΛΡ-

ΤΡΓ) Απόφασης Ένταξης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. 

 

E. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον 

ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 189/2020. 

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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