
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 23/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

Αρ. Απόφασης: 110/2022 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, Έγκριση των 

τεχνικών προδιαγραφών, Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

«Δημιουργία προσβάσιμων, ολοκληρωμένων, θαλάσσιων, τουριστικών προορισμών 

Δήμου Στυλίδας». 

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7 του μήνα Ιουλίου του 

έτους 2022 και ώρα 2:00 μμ συνήλθε σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία 

του Δήμου η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. 6410 – 01/07/2022 

έγγραφη πρόσκληση της κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

7 μελών ήταν παρόντα τα 5 μέλη του ήτοι: 

  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ    1) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

   2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    2) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

   3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

   4) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   5) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

  

  
 

 

 

 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα 

της ημερήσιας διάταξης και μη 

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για 

την τήρηση των πρακτικών. 
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Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το τρίτο θέμα 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος  εισήγηση,  που έχει αποσταλεί με 

e-mail στα μέλη και έχει ως εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]»  

Η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ’ και ζ’ του 

Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «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: [...] στ) Αποφασίζει για: i. 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. [...] 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 για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του 

δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.» 

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές 

καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 

κατά το άρθρο 61.» 

Στο Δήμο μας υπάρχει ανάγκη να διενεργηθεί προμήθεια με τίτλο «Δημιουργία 

προσβάσιμων, ολοκληρωμένων, θαλάσσιων, τουριστικών προορισμών Δήμου 

Στυλίδας», με στόχο τον σχεδιασμό και την κατασκευή υποδομών σε δύο παραλίες του 

Δήμου, για την εξυπηρέτηση των Α.Μ.Ε.Α. στο πλαίσιο της ανάπτυξης του τουρισμού 

ειδικών απαιτήσεων, αλλά και της εξυπηρέτησης των κατοίκων της περιοχής. Στοχεύει 

στην ανάπτυξη του τουρισμού των ατόμων με αναπηρία και στην προσέλκυση 

τουριστών αυτής της κοινωνικής ομάδας. 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου συνέταξε την 

αριθ. 42/2020 Μελέτη για την παραπάνω προμήθεια. Σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της υπόψη μελέτης, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο 

ποσό των 114.664,00 ευρώ.   
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Στον Κ.Α. 64.7135.0001, προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 έχουν εγγραφεί 

εξειδικευμένες πιστώσεις 114.664,00 ευρώ για «Δημιουργία προσβάσιμων, 

ολοκληρωμένων, θαλάσσιων, τουριστικών προορισμών Δήμου Στυλίδας». 

Για την προμήθεια εκδόθηκε η αριθ. 6084/23.06.2022 (ΑΑΥΣ 505/2022), Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος. 

Μετά τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4555/2018 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016  

 το υπ’ αριθ. πρωτ. 6055/22.06.2022 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 22REQ010792598) 

του Τμήματος Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου 

 την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ 64.7135.0001, του προϋπολογισμού του 

τρέχοντος έτους 

 την υπ’ αριθ. 505/2022, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  

 την αριθ. 42/2020 μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης του Δήμου για την προμήθεια με τίτλο «Δημιουργία προσβάσιμων, 

ολοκληρωμένων, θαλάσσιων, τουριστικών προορισμών Δήμου Στυλίδας» 

 τις ανάγκες του Δήμου. 

 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  

 

1. Την έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με 

τίτλο «Δημιουργία προσβάσιμων, ολοκληρωμένων, θαλάσσιων, τουριστικών 

προορισμών Δήμου Στυλίδας», συνολικού προϋπολογισμού 114.664,00 €, με 

σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από 

οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 

2. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 42/2020 μελέτης του Τμήματος 

Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου για την προμήθεια 

με τίτλο «Δημιουργία προσβάσιμων, ολοκληρωμένων, θαλάσσιων, τουριστικών 

προορισμών Δήμου Στυλίδας». 

 

3. Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Δημιουργία προσβάσιμων, 

ολοκληρωμένων, θαλάσσιων, τουριστικών προορισμών Δήμου Στυλίδας», 
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συνολικού προϋπολογισμού 114.664,00 €, όπως στο συνημμένο σχέδιο διακήρυξης 

που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

 

    Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με 

τίτλο «Δημιουργία προσβάσιμων, ολοκληρωμένων, θαλάσσιων, τουριστικών 

προορισμών Δήμου Στυλίδας», συνολικού προϋπολογισμού 114.664,00 €, με 

σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από 

οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 

2. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 42/2020 μελέτης του Τμήματος 

Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου για την προμήθεια 

με τίτλο «Δημιουργία προσβάσιμων, ολοκληρωμένων, θαλάσσιων, τουριστικών 

προορισμών Δήμου Στυλίδας». 

 

2. Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Δημιουργία προσβάσιμων, 

ολοκληρωμένων, θαλάσσιων, τουριστικών προορισμών Δήμου Στυλίδας», 

συνολικού προϋπολογισμού 114.664,00 €, όπως στο συνημμένο σχέδιο διακήρυξης 

που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΔΑ: ΨΦΛΨΩ1Ζ-Υ2Ψ
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