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Λαύριο 12.11.2013 
                                                           Αρ. πρωτ: 25281 

                                                          
Α Π Ο Φ Α Σ Η  Ν ο  6 6 7  

Ο  ∆ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  Λ Α Υ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Η Σ  
 

Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006, σε συνδυασµό µε το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010), 

2. των παρ.2, 9 & 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκαν µε την παρ.13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και της παρ.1 του άρθρου 273 του Ν.3463/2006, 

3. τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α’), ως προς τα επιτρεπτά χρηµατικά όρια, 

4. την υπ’ αριθµ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010) απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών µε την οποία αυξήθηκαν τα χρηµατικά όρια, 

5. την ανάγκη απεγκατάστασης µίας (1) συσκευής για την αυτόνοµη πρόσβαση ατόµων µε κινητικά 

προβλήµατα στη θάλασσα (SEATRAC), το οποίο βρίσκεται στην παραλία ∆ασκαλειό Κερατέας, 

6. την οικονοµική προσφορά που κατατέθηκε στην Υπηρεσία από την εταιρεία TOBEA ΕΠΕ,  

7. την υπ’ αριθµ.162/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και 

έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 615,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6261.001 του προϋπολογισµού 

εξόδων του ∆ήµου έτους 2013 για τη συγκεκριµένη εργασία και την αριθµ. Α-1130/2013 Πρόταση 

Ανάληψης Υποχρέωσης, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

Α. Την απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας απεγκατάστασης µίας (1) βοηθητικής διάταξης SEATRAC 

για την οµαλή πρόσβαση των ΑµεΑ, η οποία είχε τοποθετηθεί κατά τους καλοκαιρινούς µήνες στην 

παραλία ∆ασκαλειό Κερατέας, στην εταιρεία ΤΟΒΕΑ ΕΠΕ, Εταιρεία Μηχανολογικών Εφαρµογών, µε 

έδρα στην Πανεπιστηµιούπολη Ρίου Αχαΐας, µε ΑΦΜ 800394232, ∆.Ο.Υ. Α’ Πατρών, στο ποσό των 

500,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ήτοι 615,00 ευρώ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη προσφορά της. 

Β. Λόγω αδυναµίας του ∆ήµου να αποθηκεύσει το SEATRAC σε κατάλληλο χώρο, η Ανάδοχος 

Εταιρεία θα αποθηκεύσει τη συγκεκριµένη συσκευή στις εγκαταστάσεις της µέχρι και το τέλος Μαΐου 

2014. 

Γ. Η εργασία θα εκτελεστεί αµέσως µετά από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο 

για την αποδοχή της προσφοράς του. 
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∆. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6261.001 του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου οικονοµικού 

έτους 2013 και υπόκειται σε κράτηση 8% επί της καθαρής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Ε. Η απεγκατάσταση της συσκευής SEATRAC θα γίνει παρουσία της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής. 

Το σχετικό χρηµατικό ένταλµα πληρωµής θα εκδοθεί στο όνοµα του δικαιούχου αναδόχου και µε βάση 

τα νόµιµα δικαιολογητικά.  
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