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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αριθμός Απόφασης : 65/2016
Αριθμός πρωτοκόλλου: 845/21.6.2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 07/2016 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός τρόπου διενέργειας και ψήφιση σχετικής πίστωσης για
την προμήθεια τοπικών διανομέων ύδρευσης –ηλεκτροδότησης λιμένα έτους 2016

Σήμερα την 21η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε
Τακτική Συνεδρίαση στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, Αγίας Παρασκευής
& Ναυάρχου Νεάρχου 1, στο Λιμένα Χερσονήσου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου
814/14.06.2016 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε στα Μέλη του
Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.
3463/2006.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου ήταν:
Παρόντες
Απόντες
1 Ασπετάκης Αντώνιος Μέλος Δ.Σ.
1 Σταυρουλάκης Νικόλαος Πρόεδρος Δ.Σ.
2 Βασιλείου Αντώνιος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2 Δρόσου Ζαχαρένια
Μέλος Δ.Σ.
3 Καψής Βασίλειος
Μέλος Δ.Σ.
4 Τρευλάκη Μαρία
Μέλος Δ.Σ.
5 Σέγκος Ιωάννης
Μέλος Δ.Σ.
Παρούσα ήταν η κα Δημοτάκη Αναστασία, μόνιμη υπάλληλος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Χερσονήσου (Ν.Π.Δ.Δ.), κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού, με βαθμό Ε’, για την τήρηση των
πρακτικών. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγήθηκε το όγδοο (8ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός τρόπου διενέργειας και ψήφιση σχετικής πίστωσης για
την προμήθεια τοπικών διανομέων ύδρευσης –ηλεκτροδότησης λιμένα έτους 2016
Αριθμός Απόφασης 65/2016
Ο Πρόεδρος εισηγείται το όγδοο (8) θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου τα παρακάτω:
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου συνέταξε την υπ’αρ. Δ7/2016 (ΑΔΑΜ:
16REQ004610046 μελέτη προμήθειας διανομέων ύδρευσης –ηλεκτροδότησης λιμένα έτους 2016,
όπου προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση τοπικών μονάδων τροφοδοσίας ηλεκτρικού
ρεύματος και νερού των σκαφών που εξυπηρετούνται από το Λιμένα Χερσονήσου που θα διαθέτουν
αυτόματο σύστημα προπληρωμής. Ειδικότερα προβλέπεται οι τρεις να αντικαταστήσουν τις τρείς
υφιστάμενες ή η μία εξ’αυτών να τοποθετηθεί σε νέα θέση στον προβλήτα.
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Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατηρούμενες διατάξεις ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική απόφαση
11389/93) και του Ν.4281/2014 με τον οποίο κατατάσσεται η εν λόγω δαπάνη στις δημόσιες
συμβάσεις χαμηλής αξίας αφού και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται
στο ποσό των 14.880,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .
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Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά σε 14.880,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% και η χρηματοδότηση γίνεται από το ΠΔΕ 2015 /ΣΑΕ 189. Ειδικότερα η αναφερόμενη δράση
Προμήθεια τοπικών διανομέων ύδρευσης-ηλεκτροδότησης λιμένα συμπεριλαμβάνεται στην πράξη
«Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένα Χερσονήσου» που έχει ενταχθεί και
χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων έτους 2015 της Γενικής Γραμματείας
Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής σύμφωνα με την υπ’αρ. Ε-189/23-10-2015 (ΑΔΑ 6ΖΖ84653Ο7-ΦΜ3) απόφαση Υφυπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Χερσονήσου έτους 2016, έχει προβλεφθεί ο ΚΑ: 30/7/71/713/7135.0012 με εγγεγραμμένη πίστωση
ποσού 35.000,00 ευρώ στον οποίο θα ενταχθεί η αναφερόμενη δαπάνη.
Για την παραλαβή της εν λόγω προμήθειας, βάσει της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ,
απαιτείται ο ορισμός τριμελούς επιτροπής από υπαλλήλους, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 26 του
Ν.4024/2011 και της υπ' αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ορίζονται μετά από διαδικασία
κληρώσεως. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου υπηρετούν
δύο (2) μόνιμοι υπάλληλοι και μία (1) υπάλληλος ορισμένου χρόνου, παρέλκει -δεν έχει εφαρμογή- η
διενέργεια κλήρωσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν.4024/2011 για τους υπαλλήλους του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου.
Συνεπώς προτείνεται να οριστούν ως τακτικά μέλη της επιτροπής παραλαβής της εν λόγω προμήθειας
οι υπάλληλοι:
•
Μανουσάκη Νυμφοδώρα - Ανδρονίκη, υπάλληλος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Χερσονήσου, κλάδου ΤΕ4, με βαθμό Ε', Πρόεδρος
•
Δημοτάκη Αναστασία, υπάλληλος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, κλάδου ΤΕ17,
με βαθμό Ε’, Μέλος,
•
Χατζητιμοθέου Αικατερίνη, υπάλληλος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, κλάδου
ΤΕ17, με, Μέλος, (Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία παραλαβής των ειδών έχει λήξει η
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των οκτώ μηνών, η αναπλήρωση θα γίνει με υπαλλήλους από
το Δήμο Χερσονήσου σύμφωνα με τη προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία και το υπ’αρ.
26695/26.1.2016 έγγραφο του Δήμου Χερσονήσου με το συνημμένο σ’ αυτό πρακτικό κλήρωσης.)
Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για:
• Την έγκριση της υπ’ ΠΑΥ 66/14.06.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης.
• Την έγκριση διενέργειας της αναφερόμενης προμήθειας, του υπ’αρ. 810/14.06.2016
πρωτογενούς αιτήματος και τον καθορισμό του τρόπου διενέργειας
• Τον ορισμό της επιτροπής παραλαβής της αναφερόμενης προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 28
του ΕΚΠΟΤΑ
• Τη ψήφιση σχετικής πίστωσης
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Χερσονήσου, να αποφασίσουν σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής :
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1. Το υπ’αρ. 810/14.06.2016 (ΑΔΑΜ : 16REQ004610046)
πρωτογενές αίτημα προμήθειας
διανομέων ύδρευσης –ηλεκτροδότησης λιμένα έτους 2016.
2. Την από Δ7/2016 (ΑΔΑΜ : 16REQ004610046) Μελέτη - Τεχνική Έκθεση που συνέταξε το
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου, προϋπολογισμού 14.880,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια διανομέων ύδρευσης –ηλεκτροδότησης λιμένα έτους 2016.
3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 13 του Ν. 2503/1997.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 244 του Ν. 3463/2006.
5. Τις διατηρούμενες και εν ισχύ διατάξεις σύμφωνα με το Ν.4281/2014 της υπ. Αρ.11389/1993
υπουργικής απόφασης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
6. Tο άρθρο 133 του Ν.4270/2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την με αριθμό 27319/18-7-2002 (ΦΕΚ 945/Β΄/24-7-2002) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης-Ανάπτυξης.
8. Την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης συνολικού ποσού 4.000,00€ στον Προϋπολογισμό Εσόδων Εξόδων, του έτους 2016 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 30/7/71/713/7135.0012 «Προμήθεια
pillars αυτόματης χρέωσης (τοπικών διανομέων ύδρευσης- ηλεκτροδότησης
λιμένα» όπου θα ενταχθεί η συγκεκριμένη δαπάνη, τον οποίο θα βαρύνει η δαπάνη της εν λόγω
προμήθειας.
9. Tην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθμ. 44009/ΔΕ5154/2013 (Β΄2595) των Υπουργών
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας περί καθορισμού συστήματος πληρωμών των
δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με την υιοθέτηση νέας διαδικασίας
εκτέλεσης πληρωμών μέσω ηλεκτρονικών εντολών προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).
10. Την υπ’αρ. Ε-189/23-10-2015 (ΑΔΑ 6ΖΖ84653Ο7-ΦΜ3) απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού για την για ένταξη και λήψη χρηματοδότησης του έργου του Δ.Λ.Τ.Χ
«Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένα Χερσονήσου»
προϋπολογισμού
106.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων έτους
2015 της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών.
11. Την υπ’αρ. 21/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Χερσονήσουμε θέµα : Αποδοχή χρηματοδότησης του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, λιμενικής πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και
ορισμός υπολόγου διαχειριστή.
12. Την υπ’ αρ. 66/14.06.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης.
13. Την αναγκαιότητα άμεσης εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας.
14. Τις διατάξεις των άρθρων 95, 96, 97, 140 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006.
15. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% κατά κωδικό αριθμό ομάδας είδους του αρχείου ειδών
του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών.
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Μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την υπ’ αριθμό 66/14.06.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται
πόσο 14.880,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30/7/71/713/7135.0012 «Προμήθεια pillars αυτόματης
χρέωσης (τοπικών διανομέων ύδρευσης- ηλεκτροδότησης λιμένα» του Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων του 2016, όπου θα ενταχθεί η συγκεκριμένη δαπάνη.
2. Εγκρίνει την διενέργεια προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών για το έτος 2016 σύμφωνα με την
υπ’αρ.
Δ7/2016 Μελέτη - Τεχνική Έκθεση (ΑΔΑΜ : 16REQ004610046) προϋπολογισμού
14.880,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και το 810/14.06.2016 (ΑΔΑΜ : 16REQ004610046)
πρωτογενές αίτημα προμήθειας διανομέων ύδρευσης –ηλεκτροδότησης λιμένα έτους 2016, με
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
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3. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Χερσονήσου κατόπιν της αξιολόγησης από την ορισθείσα με την υπ’ 86/2015 (ΑΔΑ 7ΣΙΔΟΡ0Ε-Ο24)
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, Επιτροπής
Αξιολόγησης.
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4. Ορίζει την παρακάτω επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1, 2 του ΕΚΠΟΤΑ.
Τακτικά Μέλη:
• Μανουσάκη Νυμφοδώρα - Ανδρονίκη, υπάλληλος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Χερσονήσου, κλάδου ΤΕ4, με βαθμό Ε', Πρόεδρος
Δημοτάκη Αναστασία, υπάλληλος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, κλάδου ΤΕ17,
με βαθμό Ε’, Μέλος,
• Χατζητιμοθέου Αικατερίνη, υπάλληλος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, κλάδου
ΤΕ17, Μέλος, (Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία παραλαβής των ειδών έχει λήξει η
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των οκτώ μηνών, η αναπλήρωση θα γίνει με υπαλλήλους
από το Δήμο Χερσονήσου σύμφωνα με τη προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία και το υπ’αρ.
26695/26.1.2016 έγγραφο του Δήμου Χερσονήσου και το συνημμένο σ’ αυτό πρακτικό
κλήρωσης.)
5. Ψηφίζει πίστωση, μέχρι του ποσού των 14.880,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), που
οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α. 30/7/71/713/7135.0012 «Προμήθεια pillars αυτόματης χρέωσης
(τοπικών διανομέων ύδρευσης- ηλεκτροδότησης λιμένα», όπου εντάσσεται η συγκεκριμένη
δαπάνη, του Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων έτους 2016, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Χερσονήσου, με εγγεγραμμένη πίστωση 35.000,00 ευρώ.
6. Τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής θα εκδίδονται στα ονόματα των δικαιούχων και θα
εξοφλούνται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου .
Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για τον κατά νόμο έλεγχο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 65/2016
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σταυρουλάκης Νικόλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βασιλείου Αντώνιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Καψής Βασίλειος, Μέλος Δ.Σ.
Τρευλάκη Μαρία, Μέλος Δ.Σ.
Σέγκος Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ.

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Σταυρουλάκης Νικόλαος

