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ΔΗΜΟ  ΒΟΛΟΤ 

ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ  ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ                                    
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΚΑΙ   ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ - 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ  ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ                                             

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ   

ΚΑΣΑΡΣΙΗ    
(Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) 

 
 

 
Βόλος,  23-06-2015  

 
 
 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης για την επανατοποθέτηση SEATRAC από την 

Διοίκηση, προϋπολογισμού 1230,00 ευρώ απευθείας ανάθεση» 

 
 

ΑΠΟΥΑΗ ( 568Η ) 

ΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΗ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ 
 
 

Έχοντας υπ’ όψιν: 
1. Σις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 257 και της παρ. 2 του άρθρου 209  

σε συνδυασμό με εκείνες  της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 
3463/2006. 

2. Σην υπ’ αριθμ. 43254/31-7-2007 (ΥΕΚ 1492/Β΄/17-8-2007) Απόφαση 
του Τπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης σε 
συνδυασμό με εκείνες  του άρθρου  58 του Ν.  3852/2010. 

3. Σις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 
προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 

4. Σις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα 
επιτρεπτά χρηματικά όρια. 

5. Σην υπ’ αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΥΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) 
Απόφαση του Τπουργού Οικονομικών και την Ερμ. Εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 
21437/05.05.2011 του Τπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

6. Σην παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε 
με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

7. Σις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980. 
8. Σην υπ’ αριθμ. 560/17-9-2014 απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου 

Βόλου περί ορισμού των Μελών του Δ.. και της Προέδρου και 
Αντιπροέδρου της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-.Δ.Ι.Ε.Κ. 

9. Σις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 2362/1995, σε συνδυασμό με εκείνες 
της υπ’ αριθμ. 2/59649/0026/2001 (ΥΕΚ 1427 Α΄) Απόφασης του 
Τπουργού Οικονομικών, από τις οποίες προκύπτει ότι δεν απαιτείται 
υπογραφή σύμβασης όταν το αντικείμενο της ανάθεσης δεν υπερβαίνει τα 
2.500,00 ευρώ. 

10. Σις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον κωδικό Κ.Α.Ε.: 62.07.02.0000 
με τίτλο: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ» του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015. 

11. Ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης και ειδικότερα για 
τις δραστηριότητες της Διοίκησης, απαιτείται η επανατοποθέτηση του 
SEATRAC στην ακτή του Αναύρου προς εξυπηρέτηση ΑμεΑ, που λόγω 
ποσού μπορούν να ανατεθούν απευθείας.  
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ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ 
 

Α. Εγκρίνουμε την δαπάνη για την επανατοποθέτηση του SEATRAC στην ακτή 
του Αναύρου προς εξυπηρέτηση ΑμεΑ, προϋπολογισμού 1230,00 ευρώ, με 
απευθείας ανάθεση. 
 
Β. Η ανατιθέμενη υπηρεσία1 περιλαμβάνει: 
 

 ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΩΝ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ (SEATRAC) ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΠΡΟΒΑΗ ΑΜΕΑ ΣΗΝ 
ΑΚΣΗ ΣΟΤ ΑΝΑΤΡΟΤ 
 

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών στον πάροχο με 
την επωνυμία «ΣΟΒΕΑ Ε.Π.Ε.», με έδρα στην Πάτρα, επί της οδού ΠΕΟ 
ΠΑΣΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 289, με Α.Υ.Μ.: 800394232, ΔΟΤ Α’ Πατρών, έναντι του 
συνολικού ποσού των 1230,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α. 
 
Δ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 62.07.02.0000 με τίτλο: «ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ» του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015. 
 
Ε. Η πληρωμή της τελικής αξίας θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
της ανατιθέμενης υπηρεσίας, με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, κατόπιν 
υποβολής των απαιτούμενων παραστατικών (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) 
από τον ανάδοχο. 
 

 
 
 

  Η Πρόεδρος 
του Δ.. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ 

 
 
 
 
 

Μορφογιάννη Αναστασία  

 
 

                                                 
1
 Σύκθωλα κε ηελ αξηζκ. 55278/53/22-11-1993 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα 

κηθξήο αμίαο πξνκήζεηεο ή εξγαζίεο (απεπζείαο αλάζεζε ή πξόρεηξνο δηαγωληζκόο) είλαη απιέο θαη πεξηέρνπλ κόλν 
θάπνηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα γίλεη θαηαλνεηό ην πξνο πξνκήζεηα είδνο ή νη αλαηηζέκελεο ππεξεζίεο. Απηέο 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ, ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ην είδνο, ε πνζόηεηα, ε 
πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε θαη νη όξνη (απινί) ηνπ ζπκθωλεηηθνύ (πξνζεζκία, ηόπνο παξάδνζεο, ηξόπνο 
πιεξωκήο, θ.ά.). 
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