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Μύκονος, 11/12/ 2018

Θέμα: «Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετίας».
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 64 / 2018
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
έχοντας υπόψη:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 106 Ν.3463/06 του [ΦΕΚ Α’ 114/06] «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας» για τις αρμοδιότητες του Προέδρου.
2) Του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.
3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4) Του άρθρου 67 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (A’143) όπως ισχύει,
5) Της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (Α’ 133)
6) Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’145)
7) Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016: «Κοινοποίηση διατάξεων
σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών»
8) Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/47972/0026/15.06.2018: «Οδηγίες για την τήρηση του
Μητρώου Δεσμεύσεων»
9) Την έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 με αρ. πρωτ. 10160/16-02-2018.
10) Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού
έτους 2018.
11) Την αριθ.07ΠΥ/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Μ.
12) Την ανάγκη της Υπηρεσίας να αναθέσει, μετά από συνοπτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 327 και 296 του Ν.4412/2016 και των τροποποιήσεών
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τους, την παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων
(Υ.Α.Λ.Ε.) Μυκόνου και υπηρεσιών Αναπληρωτή Υπεύθυνου Ασφαλείας
Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου σύμφωνα με τον Ν. 3622/2007, το Π.Δ.
56/2004, τον κανονισμό (ΕΚ) 725/2004 (L129/6 της 29.4.2004) και της
Ευρωπαϊκής

Οδηγίας

2005/65

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

και

του

Συμβουλίου (L310 της 25.11.2005) για την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμενικών
εγκαταστάσεων και των λιμένων.
13) Η συνεργασία του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου με τους Υ.Α.Λ.Ε. και Α.Υ.Α.Λ.Ε. κρίνεται
άμεσα και αναγκαία, διότι οι υπόχρεοι λιμένες (όπως η Μύκονος) στον διεθνή
κώδικα ασφάλειας ISPS υπόκεινται σε αυστηρούς και συχνούς ελέγχους από
κοινοτικούς επιθεωρητές, με πιθανή συνέπεια τον αποκλεισμό του λιμένα από τις
διεθνείς ναυτιλιακές μεταφορές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
14) Ο Υ.Α.Λ.Ε. μαζί με τον αναπληρωτή του εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια
ασφάλειας, προγραμματίζουν τη διεξαγωγή γυμνασίων και μεριμνούν για τη
συμμετοχή σε ασκήσεις των κατά τόπους αρμόδιων Αρχών. Επίσης, έχουν την
ευθύνη για την αναθεώρηση των αξιολογήσεων ασφάλειας και των σχεδίων
ασφάλειας, οποτεδήποτε κριθεί τούτο αναγκαίο και τουλάχιστον μία φορά ανά
πενταετία και γενικότερα όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της
Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
15) Την αναγκαιότητα έναρξης της διαγωνιστικής διαδικασίας από το τρέχον έτος,
ούτως ώστε το Δ.Λ.Τ.Μ. να είναι σε θέση να υλοποιήσει την εν λόγω δαπάνη
έγκαιρα το επόμενο έτος προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης ύψους 50.592,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου των ΦΠΑ 24% .
Για το οικονομικό έτος 2018 δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός, διότι υπάρχει τρέχουσα
σύμβαση.
Η χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους πόρους και θα προβλεφθεί στον Π/Υ 2019, εις βάρος
του ΚΑΕ 00.6117.0003 «Μίσθωση έργου για παροχή υπηρεσιών ΥΑΛΕ & ΑΥΛΕ».
Β. Με την έναρξη κάθε επόμενου οικονομικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της
δαπάνης αυτής, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ' απόλυτη
προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το
μέρος που αφορούν στην εναπομείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί
εντός του έτους αυτού.
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Γ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.,
προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη.

Κοιν: 1. Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α
2. Οικονομική Υπηρεσία

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

Καλπουρτζή Α. Ελένη

