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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΑΓIΑΣ                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                             ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                     

                                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 268/10-08-2021 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 

εξοπλισμού Ναυαγοσωστικού πύργου» 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 266/2021 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

4. Tις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α’87), όπως τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (Α’133) 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166Α) 

7. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των παραπάνω ειδών  

8. Την υπ’ αριθμ. 01/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί 

«Ψήφισης Προϋπολογισμού, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Στοχοθεσίας 

και Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Έργων, οικονομικού έτους 2021» 

9. Την υπ’ αριθμ. 105/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί 

«Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2021» 

10. Την άμεση ανάγκη του Δήμου Αγιάς να εμπλουτίσει των υποτυπώδη 

ναυαγοσωστικό εξοπλισμό που διαθέτει σήμερα, βάση των όσων ορίζονται από 

τη σχετική νομοθεσία, με σκοπό πρώτον την αύξηση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς τους λουόμενους και δεύτερον  τη μείωση της επιβολής 

προστίμων από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές 

11. Το υπ’ αριθμ. 8933/03-08-2021 (21REQ009031448 2021-08-04) πρωτογενές 

αίτημα του Γραφείου Τουρισμού του Δήμου Αγιάς 

12. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου 
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13. α)Την υπ’ αριθμ. 591/03-08-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(ΑΔΑ:63Σ4Ω6Ι-ΝΚ7) και β)τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής 

Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, 

για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 

1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο 

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 591 

14. Την υπ΄αριθ. 9001/04-08-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009032082 2021-08-04) 

Πρόσκληση του Δήμου μας προς την εταιρεία IN ACTION IKE 

15. Την υποβληθείσα προσφορά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού 

Ναυαγοσωστικού πύργου», με σκοπό τον εφοδιασμό των ναυαγοσωστών στα  

πλαίσια  της  υποχρέωσης για Ναυαγοσωστική Κάλυψη που υποχρεούται ο Δήμος 

Αγιάς να παρέχει στις χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες παραλίες του 

(Αγιοκάμπου και Στομίου), καθ’ όλη την διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου με 

σκοπό την ασφάλεια των λουόμενων, στα πλαίσια της πλήρωσης των 

απαιτούμενων προϋποθέσεων σύμφωνα  με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 7 του 

Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166Α/2020), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Β. Εγκρίνουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της εν λόγω προμήθειας όπως αυτές 

συντάχθηκαν και αναγράφονται στο υπ’ αριθμ. 8933/03-08-2021 

(21REQ009031448 2021-08-04) πρωτογενές αίτημα του Γραφείου Τουρισμού του 

Δήμου Αγιάς και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 Ο Προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας έχει ως ακολούθως: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 

(σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στο Π.Δ. 71/2020) 

1 9.500,00 9.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 9.500,00 

ΦΠΑ 24% 2.280,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.780,00 

 

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας στην εταιρεία  IN ACTION 

IKE «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝ. ΙΚΕ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ», Α.Φ.Μ.: 800948860, ΔΟΥ: Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ, 

με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 – Ν. ΙΩΝΙΑ Τ.Κ. 38333 τηλ.: 

6948757957, έναντι συνολικής αμοιβής 11.780,00€.  
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Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από 

πόρους του Δήμου Αγιάς, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει 

εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.7135.01 και έχει 

εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Ε. Η παράδοση των υλικών θα γίνει εντός πέντε εργασίμων ημερών από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος 

πληρωμής, μετά την υποβολή από την προμηθευτή του αντίστοιχου τιμολογίου. 

 

 

                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 

 

                                                                        ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
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