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14REQ001888648
2014-02-25
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 01/2014 της Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας, καθορισµού τρόπου διενέργειας και ψήφιση σχετικής πίστωσης για τις
υπηρεσίες αδειοδότησης υδατοδροµίου λιµένα Χερσονήσου»
Σήµερα την 7η Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00µ.µ. το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνήλθε σε
Τακτική

Συνεδρίαση στα γραφεία του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου, Αγίας Παρασκευής &

Ναυάρχου Νεάρχου 1, στο Λιµένα Χερσονήσου, ύστερα από την µε αριθµό πρωτοκόλλου 104/03.02.2014
πρόσκληση του Προέδρου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε στα Μέλη του Συµβουλίου σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 95 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ήταν:
1

Σέγκος Ιωάννης

Πρόεδρος ∆.Σ.

1

Σταυρουλάκης Νικόλαος

Αντιπρόεδρος ∆.Σ.

2

Βουράκης Ιωάννης

Μέλος ∆.Σ.

2

Μαστοράκη Μαρία-Χριστίνα

Μέλος ∆.Σ.

3

Καψής Βασίλειος

Μέλος ∆.Σ.

4

Καλαϊτζάκης Εµµανουήλ

Μέλος ∆.Σ.

5

∆ρόσου Ζαχαρένια

Μέλος ∆.Σ.

Παρούσα ήταν η κα Αρβανίτη Αικατερίνη, µόνιµη υπάλληλος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου
(Ν.Π.∆.∆.), κλάδου ∆Ε1 µε βαθµό Ε’, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο

Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το δέκατο ένατο (19ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας, καθορισµού τρόπου διενέργειας και ψήφιση σχετικής πίστωσης για τις
υπηρεσίες αδειοδότησης υδατοδροµίου λιµένα Χερσονήσου»

Αριθµός Απόφασης 20/2014
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το δέκατο ένατο (19ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου τα παρακάτω:
Υλοποιώντας έναν από τους στόχους του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου όπως έχει αποτυπωθεί και
στον Προϋπολογισµό εσόδων – εξόδων έτους 2014, εκτιµούµε πως η κατασκευή και λειτουργία υδατοδροµίου στο
Λιµένα Χερσονήσου θα δηµιουργήσει αναπτυξιακή προοπτική στην ευρύτερη περιοχή, παρέχοντας στους
επισκέπτες µία επιπλέον συγκοινωνιακή επιλογή ενισχύοντας έτσι και το τουριστικό τοµέα.
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Στα πλαίσια των ανωτέρω το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χερσονήσου συνέταξε την υπ’ αρ. ∆3/2014

Μελέτη

(Α∆ΑΜ: 14REQ00185811) που αφορά στην υλοποίηση υπηρεσιών αδειοδότησης υδατοδροµίου, δεδοµένου ότι η
εκτέλεση των αναφεροµένων υπηρεσιών δεν δύναται να εκτελεστεί από το υπηρετούν προσωπικό του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου αφενός διότι απαιτούνται γνώσεις (π.χ. χειριστού-πιλότου υδροπλάνων, µηχανικού
υδροπλάνων κ.α.) που δεν εµπεριέχονται στο γνωστικό αντικείµενο των υπαλλήλων της υπηρεσίας και αφετέρου
λόγω του ήδη εξαιρετικά υψηλού φόρτου εργασίας.

Ο προϋπολογισµός των εν λόγω υπηρεσιών ανέρχεται

ενδεικτικά στο ποσό των 16.974,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και η χρηµατοδότηση γίνεται από ιδίους
πόρους του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου.
Στον προϋπολογισµό του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου έτους 2014, έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στον
ΚΑ 30/6/61/611/6117/6117.0009 «Υπηρεσίες Αδειοδότησης Υδατοδροµίου» µε εγγεγραµµένη πίστωση ποσού
17.000,00€ στον οποίο θα ενταχθεί η αναφερόµενη δαπάνη.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούµαστε για:
1. Την έγκριση της υπ’ αριθµό ΑΑΥ 59/03.02.2014 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
2. Την έγκριση εκτέλεσης των υπηρεσιών αδειοδότησης υδατοδροµίου λιµένα Χερσονήσου.
3. Την ψήφιση πίστωσης ποσού 16.974,45€ για την κάλυψη της δαπάνης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του θέµατος και έλαβε υπόψη τα εξής:
1.

Την υπ’ αρ ∆3/2014 τεχνική µελέτη (Α ∆ Α Μ : 14REQ001858111) που συνέταξε το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο
Χερσονήσου ενδεικτικού προϋπολογισµού 16.974,00€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%).

2.

Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) ΦΕΚ Α 114 όπως τροποποιήθηκε από τη παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α 263).

3.

Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.

Την υπ’ αρ 2/45564/0026/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1066) απόφαση Υπουργού Οικονοµικών.

5. Την υπ’ αρ 35130/739/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1291) απόφαση Υπουργού Οικονοµικών.
6.

Τις διατάξεις του Π∆ 28/80.

7. Την ύπαρξη εγγεγραµµένης πίστωσης στον Προϋπολογισµό Εσόδων - Εξόδων, του έτους 2014 και
συγκεκριµένα στον Κ.Α. 30/6/61/611/6117/6117.0009 περί «Υπηρεσίες αδειοδότησης Υδατοδροµίου»,
συνολικού ποσού 17.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%
8.

Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001(ΦΕΚ Α’285) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

9.

Το Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄90).

10. Την υπ’ αρ. ΑΑΥ59/03.02.2014 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης.
11. Τη µη δυνατότητα υλοποίησης των αναφερόµενων υπηρεσιών από το υφιστάµενο προσωπικό του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου.
12. Τη αναγκαιότητα άµεσης εκτέλεσης των περιγραφόµενων υπηρεσιών και µετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(µε 4 ψήφους υπέρ και 1 κατά µειοψηφούντος της κας ∆ρόσου Ζαχαρένιας µέλος του ∆.Σ.)
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1. Εγκρίνει την υπ’ αριθµό ΑΑΥ59/03.02.2014 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης µε την οποία δεσµεύεται
πόσο

16.974,00€

σε

βάρος

του

ΚΑ

30/6/61/611/6117/6117.0009

περί

«Υπηρεσίες

αδειοδότησης

Υδατοδροµίου», συνολικού ποσού 17.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% του Προϋπολογισµού Εσόδων
- Εξόδων του 2014.
2. Εγκρίνει την εκτέλεση εκτέλεσης των υπηρεσιών αδειοδότησης υδατοδροµίου λιµένα Χερσονήσου σύµφωνα µε
την υπ’ αρ. ∆3/2014 µελέτη (Α∆ΑΜ : 14REQ001858111 ) και µε τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.
3. Η ανάθεση των εργασιών συντήρησης θα γίνει µε απόφαση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου και µε τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.
4. Ψηφίζει

πίστωση

ποσού

16.974,00€

συµπεριλαµβανόµενου

ΦΠΑ

(23%)

σε

βάρος

του

ΚΑ

30/6/61/611/6117.0009 περί «Υπηρεσίες αδειοδότησης Υδατοδροµίου», του Προϋπολογισµού Εσόδων –
Εξόδων έτους 2014 µε εγγεγραµµένη πίστωση ποσού 17.000,00€.
5. Τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής, θα εκδοθούν στο όνοµα του δικαιούχου και θα εξοφληθούν από την
Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Χερσονήσου.
Κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης ο κ. Καλαϊτζάκης Εµµανουήλ τοποθετούµενος πρότεινε

να ζητηθούν τρεις

οικονοµικές πρόσφορες.
Κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης η κα ∆ρόσου Ζαχαρένια µέλος του ∆.Σ. προτείνει να ελέχθει από την
υπηρεσία ο τρόπος διενέργειας διαγωνισµού µε το νόµο Ν. 3316/2005 διότι αφορά εξειδικευµένο έργο.

Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης για τον κατά νόµο έλεγχο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 20/2014
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται:
Σέγκος Ιωάννης

Βουράκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ.
Καψής Βασίλειος, Μέλος ∆.Σ.
Καλαϊτζάκης Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ.
∆ρόσου Ζαχαρένια, Μέλος ∆.Σ.

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Σέγκος Ιωάννης
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