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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 29/2020 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  28 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση ((δδιιαα  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηηςς)) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11446/23-12-20 πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ.  (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του 
Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  ΠΕΝΤΕ ( 5 ): 

 
                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

1. Μητσογιάννης Νικ.  1. . Γκατζόγιας Παν. 

2. Κυρίτσης Γεώργιος     2.  Κολλάτος Κων. 

1. Τσεργάς Κων.   
 

2. Ζαρδούκας κων.  
 

3. Κρικώνης Χρ.  
 

4. --  
 

5. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (7ο) «Πρόθεση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
‘Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία’, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με 
κωδικό αριθμό 075 και τίτλο:  ‘Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων 
Θαλάσσιων Προορισμών’ και έγκριση Τεχνικής Περιγραφής / Προδιαγραφών της 
Προμήθειας με τίτλο ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑμΕΑ, 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ’- Βεβαίωση ανάληψης 
λειτουργίας και συντήρησης του έργου»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 218 ) 
    
Λαμβάνοντας υπόψη  Την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» με κωδικό αριθμό 075 
και τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων 
Προορισμών» (ΑΔΑ: 6ΙΕ8465ΧΙ8-ΒΔΔ),  Την αριθμ. 109/2019 προηγούμενη Απόφαση του ΔΣ 
Τεμπών περί «Πρόθεσης Υποβολής Πρότασης στο ΕΠΑΝΕΚ για ΑΜΕΑ», Τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της «Προμήθειας και Εγκατάστασης Συστήματος Εξοπλισμού ΑΜΕΑ για την 
πρόσβαση στις παραλίες του Δήμου Τεμπών». 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ όπως η Οικονομική Επιτροπή: 



1. Εκφράσει την θετική της γνώμη για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» με κωδικό 
αριθμό 075 και τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων 
Θαλάσσιων Προορισμών» 

2. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και 
Εγκατάσταση Συστήματος Εξοπλισμού ΑΜΕΑ για την πρόσβαση στις παραλίες του 
Δήμου Τεμπών» προϋπολογισμού 238.472,00 € (με τον ΦΠΑ). 

3. Δεσμευτεί σχετικά με την ανάληψη της λειτουργίας και συντήρησης του 
προτεινόμενου Έργου, και ότι οι δαπάνες λειτουργίας/συντήρησης των 
προβλεπόμενων υποδομών, θα καλύπτονται από ίδιους πόρους του Δήμου Τεμπών, οι 
οποίες κάθε χρόνο θα εγγράφονται στον ετήσιο Προϋπολογισμό του Δήμου.     

4. Δεσμευτεί ότι κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των συγχρηματοδοτούμενων 
υποδομών, θα παρέχονται δωρεάν σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες ή/και άλλα κινητικά 
προβλήματα, διασφαλίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση της εν λόγω κατηγορίας 
δημοτών και επισκεπτών.  

5. Δεσμευτεί σχετικά με την μη επιβολή κανενός επιπλέον τιμήματος για την 
παραχώρηση εκτάσεων επί του αιγιαλού προς τις επιχειρήσεις της περιοχής όπου 
γειτνιάζουν οι ανωτέρω εγκαταστάσεις, το οποίο να σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
με τις προτεινόμενες υποδομές εξυπηρέτησης ΑμΕΑ, κατά την περίοδο που ορίζεται 
από το σχετικό ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ως κύκλος ζωής του συγχρηματοδοτούμενου 
έργου. 

 
Και κάλεσε τα μέλη της  Ο.Ε. ν’ αποφασίσουν σχετικά.  
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 τ. Α’ 12.10.2020), και μετά από 
διαλογική συζήτηση. [] 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  

 
1. Τη δήλωση θετικής πρόθεσης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου: 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑμΕΑ στον Δήμο Τεμπών»  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 
075, Α/Α ΟΠΣ 2309 της Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ  του  
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία».  
 

2. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» προϋπολογισμού 238.472,00 € (με τον ΦΠΑ), όπως αυτές 
συντάχθηκαν από το αυτοτελές τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών. 
 

3. Δεσμεύεται  σχετικά με την ανάληψη της λειτουργίας και συντήρησης του 
προτεινόμενου Έργου, και ότι οι δαπάνες λειτουργίας/συντήρησης των 
προβλεπόμενων υποδομών, θα καλύπτονται από ίδιους πόρους του Δήμου Τεμπών, οι 
οποίες κάθε χρόνο θα εγγράφονται στον ετήσιο Προϋπολογισμό του Δήμου.     
 

4. Δεσμεύεται  ότι κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των συγχρηματοδοτούμενων 
υποδομών, θα παρέχονται δωρεάν σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες ή/και άλλα κινητικά 
προβλήματα, διασφαλίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση της εν λόγω κατηγορίας 
δημοτών και επισκεπτών.  



 
5. Δεσμεύεται  σχετικά με την μη επιβολή κανενός επιπλέον τιμήματος για την 

παραχώρηση εκτάσεων επί του αιγιαλού προς τις επιχειρήσεις της περιοχής όπου 
γειτνιάζουν οι ανωτέρω εγκαταστάσεις, το οποίο να σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
με τις προτεινόμενες υποδομές εξυπηρέτησης ΑμΕΑ, κατά την περίοδο που ορίζεται 
από το σχετικό ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ως κύκλος ζωής του συγχρηματοδοτούμενου 
έργου. 

 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   218/2020 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως 
παρακάτω: 

Ο Πρόεδρος                   Τα Μέλη 
               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
           O Πρόεδρος Ο.Ε. 
 
 
          Μητσογιάννης Νικ. 


