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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου,
με αριθμό 3 / 2017 από 4/3/2018
Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 4 Μαρτίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00,
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ.828/28/2/2018 έγγραφης
πρόσκλησης του προέδρου αυτής κ. Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου, η οποία επιδόθηκε προς
κάθε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (-7-) βρέθηκαν να είναι
παρόντα -6- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αργυρίου Άγγελος (Μέλος), Βαφίνης Πέτρος (Πρόεδρος), Καλογιάννης Θεόδωρος (Μέλος),
Καλογιάννης Μιχαήλ (Μέλος), Κυριαζή Μαγδαληνή (Μέλος), Χρήστου Δημήτριος (Μέλος)
Απόντες
Δροσάκης Κωνσταντίνος (Μέλος)
Μέλη που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθησαν
ΘΕΜΑ: 1
Ψήφιση πίστωσης 6.000 ευρω σε βάρος του ΚΑ 30/6117.02 για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο
Υπηρεσίες υποστήριξης για τη συλλογή στοιχείων και τη σύνταξη φακέλλου για το πρόγραμμα
Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έκανε γνωστό ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 822/28-02-2018 εισήγηση της τεχνικής
υπηρεσίας του δήμου « Η παροχή Υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ”» είναι εγγεγραμμένη στον
Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018, στον Κ.Α.30.6117.02 με ποσό 6.000,00 €.
Ο Προϋπολογισμός του Δήμου μας για το έτος 2018 έχει εγκριθεί με την αριθ. 29/2018 Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΨΞΑΩΨ6-Ν2Ζ) η οποία έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ.
Πρωτ.199/14203/13.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΕ1ΖΟΡ10-47Ο) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
Το φυσικό αντικείμενο της υπηρεσίας περιλαμβάνει: Την υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου, τη
συλλογή στοιχείων και τη σύνταξη φακέλου σχετικά με την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα
«Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών», μέσω της
σύνταξης εισηγήσεων, αιτημάτων, υπομνημάτων, οδηγιών κλπ, μέσω της ενημέρωσης σχετικά με την
ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης, της σύνταξης χρονοδιαγράμματος εργασιών και ενεργειών, την
επικουρία στη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, σχεδίων, κλπ.
Ο Δήμος Αλοννήσου δεν διαθέτει υπηρεσίες με επάρκεια προσωπικού, εμπειρία και τεχνογνωσία
πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο και για το σκοπό αυτό, θα γίνει ανάθεση σε ιδιώτη Πάροχο, που
διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία, τεχνογνωσία, εξοπλισμό και μέσα, ώστε μέσω της σύνταξης
υπομνημάτων, οδηγιών, σημειωμάτων, σχεδιαγραμμάτων κλπ, να διεκπεραιωθεί η υποβολή της
πρότασης.
Η ανάθεση της συγκεκριμένης εργασίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με
Απόφαση του Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ.2 του Ν.4412/2016.
Η χρηματοδότηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών θα γίνει από Τακτικά Έσοδα του Δήμου.
Έχει εκδοθεί και υπογραφεί η από 28/02/2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 295/2018 .
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Ο Δήμος Αλοννήσου με την παρούσα απόφαση πρέπει να προχωρήσει:
Στη διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30.6117.02 για την παροχή
υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ”» από Τακτικά Έσοδα του Δήμου Αλοννήσου.
Επί των ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν τις διατάξεις
του άρθρου 72 του ν. 3852/2010
Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30.6117.02 του
πρου/σμού εξόδων του δήμου οικον. Έτους 2018 , για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
“ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ”» από
Τακτικά Έσοδα του Δήμου Αλοννήσου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 8 / 2018
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό
συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ
Αργυρίου Άγγελος
Καλογιάννης Θεόδωρος
Καλογιάννης Μιχαήλ
Κυριαζή Μαγδαληνή
Χρήστου Δημήτριος

