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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑ

Αρ. Πρωτ: 323

Θέμα: Έγκριση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών χρήσης Κ/Χ & αιγιαλού»
ΑΠΟΦΑΣΗ

318 / 2018

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 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) Την αναγκαιότητα για την παροχή της υπηρεσίας «Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών
χρήσης Κ/Χ & αιγιαλού»
5) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ.
58/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με

πρωτοκόλλου 4749/15-6-2018

6) Την υποβληθείσα προσφορά.
ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι ΖΟ Υ Μ Ε
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών
χρήσης Κ/Χ & αιγιαλού» εκτιμώμενης αξίας τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και
τριών λεπτών (3.629,03€), χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Εγκρίνουμε την τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας «Υπηρεσίες
υποστήριξης διαδικασιών χρήσης Κ/Χ & αιγιαλού», ως ακολούθως:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η περιγραφή αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης για την αποτύπωση των χώρων
χρήσης αιγιαλού και κοινοχρήστων χώρων, για την παραχώρηση προς τρίτους στο Δήμο Αγιάς.
Ο Δήμος Αγιάς έχει πολλούς παραλιακούς οικισμούς και περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται
διάφορες τουριστικές ή άλλες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις κάθε χρόνο αιτούνται προς τον Δήμο
δικαίωμα χρήσης αιγιαλού κατά την τουριστική περίοδο αλλά και για όλη τη διάρκεια του έτους για
χρήση κοινόχρηστων χώρων και τα οποία παραχωρούνται κατά περίπτωση και με το ανάλογο τίμημα
σύμφωνα με την υπάρχουσα Νομοθεσία.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΚΥΑ Δ10Β1027332ΕΞ2014/1033/11-02-2014 (ΦΕΚ 328/13.02.2014
τεύχος Β) περί της διαδικασίας και όρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης, η μεταβίβαση
του δικαιώματος από τους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού προς τρίτους διενεργείται με τη σύναψη έγγραφης
σύμβασης μίσθωσης. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η
διάρκεια της μίσθωσης, η θέση και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά
του (αιγιαλός, κοινόχρηστος χώρος, παραλία κ.λ.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα.
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Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του
αντισυμβαλλομένου σε επισυναπτόμενο στο μισθωτήριο σε απόσπασμα του τοπογραφικού
σκαριφήματος. Επομένως, ο Δήμος είναι απαραίτητο προχωρήσει τις διαδικασίες που απαιτούνται για
αυτοψίες και αποτύπωση όπου απαιτείται των χώρων χρήσης αιγιαλού, κοινόχρηστων χώρων και
παραλίας .
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι διαδικασίες αυτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα ταχείς. Δεδομένου δε ότι ο
Δήμος δεν έχει το απαραίτητο προσωπικό για να προχωρήσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την
διενέργεια των απαραίτητων αυτοψιών και την σύνταξη των ανωτέρω στις απαραίτητες προθεσμίες,
και δεδομένου ότι ο όγκος των αιτήσεων προς επεξεργασία είναι μεγάλος και πρέπει να ανταποκριθεί
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, χρειάζεται την υποστήριξη προσώπου που να διαθέτει την
απαιτούμενη τεχνογνωσία σε αντίστοιχα θέματα για την επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση των
απαιτούμενων ανωτέρω ενεργειών και διαδικασιών.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μον.
Μέτρ.

Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών Κατ’
αποκ.
χρήσης Κ/Χ & αιγιαλού

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

1

3.629,03

ΔΑΠΑΝΗ

Σύνολο
Φ.Π.Α 24%
Γενικό Σύνολο

3.629,03
3.629,03
870,97
4.500,00

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών χρήσης
Κ/Χ & αιγιαλού», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην ανωτέρω τεχνική περιγραφή, στον Κουτσιούλη
Νικόλαο του Χρήστου, με επαγγελματική ιδιότητα ως Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., και επαγγελματική
έδρα επί της οδού Κυθήρων 4, ΛΑΡΙΣΑ, Τ.Κ 41335, με Α.Φ.Μ: 036940083, ΔΟΥ: Β΄ ΛΑΡΙΣΑΣ, τηλ.:
6977319058, έναντι του ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και τριών λεπτών
(3.629,03€), χωρίς Φ.Π.Α.
Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ 2018
του Δήμου Αγιάς. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση,
η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6142.13 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης.
Ε. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα μέχρι την 30/12/2018 από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά
την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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