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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ   ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ  

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόρειας Κυνουρίας έχοντας υπόψη του : 
 

1. Την υπ’ αριθµό 05/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου, σχετικά µε την 
αναγκαιότητα για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών, για την οµαλή και 
εύρυθµη λειτουργία του λιµένα Παραλίου Άστρους, ψήφιση πίστωσης – έγκριση 
δαπάνης. 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 209 «Προµήθειες - Υπηρεσίες – Μελέτες» 
του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') ∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 «∆ηµοτικά και Νοµαρχιακά Λιµενικά Ταµεία και Γραφεία» 
του Ν. 2738/1999. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 «διαγωνισµός-εξαιρέσεις» του Ν.2362/1995.  
5. Την υπ’ αριθµό 35130/739 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία 

δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010. 
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµό 8122.1/29/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των 

Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
2032/Β/25-07-2014. 

7. Την αναγκαιότητα για την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία του λιµένα Παραλίου 
Άστρους, 

 
Γ ν ω σ τ ο π ο ι ε ί  

 

ότι θα ανατεθεί σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο (Λογιστής), όπου για χάριν συντοµίας θα 
ονοµάζεται «Ανταποκριτής», η παροχή υπηρεσιών για την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία 
του λιµένα Παραλίου Άστρους (είσπραξη λιµενικών τελών, ελλιµενισµός σκαφών, 
καταγραφή σκαφών, έλεγχος αδειών, κλπ) και για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από 
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης και µέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ 
(5.000,00 €) κατ’ ανώτατο όριο, συµπεριλαµβανοµένων όλων των νόµιµων κρατήσεων 
και του ΦΠΑ. 
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από τον «Ανταποκριτή», είναι ενδεικτικά οι παρακάτω : 

• Να φροντίζει για την έγκαιρη ενηµέρωση των ιδιοκτητών σκαφών για τις 
υποχρεώσεις τους, να παραδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα έντυπα (αίτηση 
ελλιµενισµού, υπεύθυνη δήλωση για χρόνο ελλιµενισµού, οδηγίες για τον 
καθορισµό θέσεων κλπ), να παραλαµβάνει τις αιτήσεις συµπληρωµένες και να τις 
διαβιβάζει ΑΜΕΣΑ και µε κάθε πρόσφορο τρόπο στον αρµόδιο υπάλληλο, για την 
έκδοση της σχετικής αδείας ελλιµενισµού.  
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• Να προβαίνει στην είσπραξη των λιµενικών τελών, όλων των σκαφών, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της υπ’ αριθµό 8122.1/29/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των 
Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΦΕΚ 2032/Β/25-07-2014), να 
εκδίδει τις σχετικές αποδείξεις τις οποίες θα του διαθέτει ο Φορέας ∆ιοίκησης του 
λιµένα, τις οποίες θα καταθέτει καθηµερινά στον ειδικό λογαριασµό που τηρείται 
στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδας – Κατάστηµα Άστρους -  τα παραστατικά των 
οποίων θα καταθέτει σε εβδοµαδιαία βάση, στον αρµόδιο υπάλληλο που ενεργεί 
την ταµειακή διαχείριση του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόρειας Κυνουρίας. 

• Να προβαίνει σε καθηµερινή καταγραφή των σκαφών που κάνουν χρήση του 
λιµένα Παραλίου Άστρους και να κοινοποιεί εγγράφως τα αποτελέσµατα - σε 
εβδοµαδιαία βάση - στο Φορέα ∆ιοίκησης του λιµένα. 

• Να ελέγχει εάν τα σκάφη που κάνουν χρήση του λιµένα, είναι εφοδιασµένα µε την 
απαραίτητη άδεια ελλιµενισµού, που εκδίδεται από το Φορέα ∆ιοίκησης του λιµένα. 

• Να διαχειρίζεται το ειδικό λογισµικό πρόγραµµα που θα εγκαταστήσει ο Φορέας 
∆ιοίκησης καθώς και τις µαγνητικές κάρτες, για την παροχή νερού και ηλεκτρικού 
ρεύµατος – όταν αυτές του παραδοθούν. 

• Να ενηµερώνει το Φορέα ∆ιοίκησης του λιµένα, για οποιαδήποτε βλάβη η ζηµιά 
προκληθεί στις εγκαταστάσεις του λιµένα, προκειµένου να γίνεται άµεση 
αποκατάσταση και να αναφέρει τυχόν υπαιτιότητες, για αναζήτηση ευθυνών. 

• Να ενηµερώνει το Φορέα ∆ιοίκησης του λιµένα καθώς και το Γ’ Λιµενικό Τµήµα 
Παραλίου Άστρους, σε περίπτωση περιστατικού ρύπανσης γνωστοποιώντας και 
τους υπαιτίους αυτής (όπου αυτό είναι δυνατόν). 

• Να διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις του σε καθηµερινή βάση και µε καθηµερινή 
φυσική παρουσία. 

• Να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του µε την µεγαλύτερη δυνατή ευγένεια και 
διακριτικότητα προς τους χρήστες των εγκαταστάσεων του λιµένα. 

• Να ενηµερώνει τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου για την έγκαιρη και 
αποτελεσµατική καθαριότητα των χώρων εντός της χερσαίας αλλά και της 
θαλάσσιας ζώνης του λιµένα. 

• Να εκτελεί το έργο του συνεργαζόµενος µε τον Φορέα διοίκησης του λιµένα και να 
λαµβάνει οδηγίες, όπως υπαγορεύει το συµφέρον για την σωστή και 
αποτελεσµατική λειτουργία του λιµένα και το όποιο εκφράζεται προς αυτόν, από 
τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόρειας Κυνουρίας.  

• Να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο λιµένα Παραλίου Άστρους όλες τις ηµέρες της 
εβδοµάδος. 

• Να συµπληρώνει το έντυπο δελτίου αφίξεων και αναχωρήσεων όλων των σκαφών 
και το ειδικό ηµερολόγιο παραµονής των σκαφών στο λιµένα και να καταθέτει αυτά 
στο Φορέα ∆ιοίκησης του λιµένα Παραλίου Άστρους σε εβδοµαδιαία βάση ή όταν 
αυτά του ζητηθούν. 

• Να διεκπεραιώνει οτιδήποτε άλλο του ανατεθεί εγγράφως από τον Πρόεδρο του 
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου, σχετικά µε την διευθέτηση θεµάτων του λιµένα και 
δεν έχει προβλεφθεί στην παρούσα. 

 
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω : 

 

1. Να διαθέτουν επαγγελµατική έδρα ή παράρτηµα, σε στεγασµένο χώρο (γραφείο) εντός 
των ορίων της Τοπικής Κοινότητας Παραλίου Άστρους, πλησίον του λιµένα. 

2. Να είναι Έλληνες Πολίτες και κατά προτίµηση ∆ηµότες του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας. 
3. Να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα (έναρξη επιτηδεύµατος για την παροχή των 

ζητούµενων υπηρεσιών, νόµιµα παραστατικά πληρωµής κλπ). 
4. Να γνωρίζουν τουλάχιστον την Αγγλική γλώσσα. 
5. Να διαθέτουν ανάλογη εµπειρία σε λογιστική υποστήριξη Ο.Τ.Α. ή Νοµικών Προσώπων 

Ο.Τ.Α. 
 



 

 

 

3

Η ανάθεση παροχής υπηρεσιών θα γίνει µε απόφαση του Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Λιµενικού Ταµείου Βόρειας Κυνουρίας και για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόµενοι 
να καταθέσουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στον Πρόεδρο του Λιµενικού Ταµείου, 
µέχρι την Τρίτη 12 Απριλίου 2016 και ώρα 15:00.  
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
2. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων. 
3. Αντίγραφο πτυχίου. 
4. Συµβόλαιο ιδιοκτησίας ή ενοικιαστηρίου, του χώρου όπου στεγάζεται το γραφείο τους. 
5. Φωτοαντίγραφο του ∆ελτίου Αστυνοµικής τους Ταυτότητας. 
6. Πιστοποιητικό γέννησης. 
7. Έναρξη δραστηριότητας από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν νόµιµα παραστατικά πληρωµής. 

 

 
  Ο 

Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 

Βόρειας Κυνουρίας 

 

 

 

Μαντάς Παναγιώτης 
 


