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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17ο /1-8-2013 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 867/2013 
 

ΘΕΜΑ: 50ο   Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας και 
εγκατάστασης τριών (3) βοηθητικών διατάξεων SEATRAC για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε 
παραλίες της Θεσσαλίας (περιοχές Δήμων Σκιάθου, Αγιάς, Βόλου). 
 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αργυροπούλου – Καλλιάρα Ελένη  
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Κρανιάς Βασίλειος  
2. Δεσπόπουλος Κων/νος  
3. Σιδερόπουλος  Χρήστος (αναπληρωματικό μέλος)  
4. Κολυνδρίνη – Χαλαστάρα Δωροθέα  
5. Ψαχούλας Ορέστης  
6. Αλεξάκος Φώτιος (αναπληρωματικό μέλος) 
 
Απών ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μεργιαλής αν και κλήθηκε νόμιμα με την 
υπ’αριθμ. 1514/26-7-2013 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.  

Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αργυροπούλου 
– Καλλιάρα Ελένη βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής 
άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 2 του πρακτικού 1/21-1-2013 της Οικονομικής 
Επιτροπής.  

Συνήλθε  στις 1 Αυγούστου   2013 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Πέμπτη στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας  (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική  Επιτροπή  μετά από την έγγραφη 
πρόσκληση με αριθμό 1514/26-7-2013  του   Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. 

Η Αντιπρόεδρος  της  Επιτροπής κ. Αργυροπούλου - Καλλιάρα Ελένη, κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 
50ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

Η Εισηγήτρια  του θέματος αυτού κ. Καραλαριώτου  Αντιπεριφερειάρχης    Π.Ε 
Λάρισας  Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ’αριθμ. 5967/23-
7-2013 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Λάρισας  τα κατωτέρω:  
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας θέτει υπόψη της 
Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω: 
1. Με τη με αριθμό 161/26-6-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

αποφασίστηκε η προμήθεια και η εγκατάσταση τριών (3) βοηθητικών διατάξεων 
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για την ομαλή πρόσβαση των ΑΜΕΑ σε παραλίες της Θεσσαλίας (Δήμων 
Σκιάθου, Αγιάς, Βόλου) συνολικού κόστους 90.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

2. Σύμφωνα με το Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση 
συναφών θεμάτων» και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 13 εδ.Β ΙΙ είναι δυνατή η 
απευθείας ανάθεση όταν «… για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για λόγους 
που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, τα προς 
προμήθεια αγαθά κατασκευάζονται ή παραδίδονται μόνο από ορισμένο 
προμηθευτή».   

3. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) έχει αποδώσει το με αριθμό 
καταχώρησης 20090100442 δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών 
για τη «Μη μόνιμη συναρμολογούμενη διάταξη για αυτόνομη πρόσβαση σε 
υδάτινο περιβάλλον ατόμων με ειδικές ανάγκες» καθιστώντας το Πανεπιστήμιο 
το μοναδικό κατασκευαστή του εν λόγω μηχανισμού. 

4. Την από 23/7/2013 οικονομική προσφορά της εταιρείας ΤΟΒΕΑ ΕΠΕ, η οποία 
είναι κάτοχος της από 15/03/2012 αποκλειστικής Άδειας Χρήσης του 
αντικειμένου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας του Πανεπιστημίου Πατρών, για την 
κατασκευή και εγκατάσταση τριών (3) βοηθητικών διατάξεων SEATRAC για 
την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες της Θεσσαλίας (Δήμων Σκιάθου, Αγιάς, 
Βόλου). 

5. Την αριθμ. Πρωτ. 10/7/18-7-2013 γνωμοδότηση του τεχνικού συμβουλίου 
Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας .  
 

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία  
εισηγείται 

στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την απευθείας ανάθεση της προμήθειας και 
εγκατάστασης τριών (3) βοηθητικών διατάξεων για την ομαλή πρόσβαση των ΑΜΕΑ σε 
παραλίες της Θεσσαλίας (Δήμων Σκιάθου, Αγιάς, Βόλου) από την εταιρεία ΤΟΒΕΑ ΕΠΕ 
σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του προμηθευτή. 
 
Το συνολικό κόστος που ανέρχεται σε 90.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ θα βαρύνει τον ΚΑΕ 
9749, φορέας 071 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2013.  

 
 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 
΄΄περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής΄΄ την υπ’αριθμ. 2/7-1-2013 απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου ΄΄περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας΄΄ την υπ’αριθμ.3243/17-11-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την 
εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   
 

Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης τριών (3) βοηθητικών 
διατάξεων για την ομαλή πρόσβαση των ΑΜΕΑ σε παραλίες της Θεσσαλίας (Δήμων 
Σκιάθου, Αγιάς, Βόλου) από την εταιρεία ΤΟΒΕΑ ΕΠΕ σύμφωνα με την οικονομική 
προσφορά του προμηθευτή. 
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Το συνολικό κόστος που ανέρχεται σε 90.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ θα βαρύνει τον ΚΑΕ 
9749, φορέας 071 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2013.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 867 
 

 
Η Αντιπρόεδρος                      Η Γραμματέας                                 Τα μέλη  
της επιτροπής                         της επιτροπής                              της επιτροπής        
  
 
Αργυροπούλου - Καλλιάρα      Παππά Αικατερίνη       Κρανιάς Βασίλειος  
 
                 Ελένη                   Λάρισα 1/8/2013             Δεσπόπουλος Κων/νος  
 
                                                                                       Σιδερόπουλος Χρήστος  
 
                                                                                       Κολυνδρίνη- Χαλαστάρα Δωροθέα  
 
                                                                                       Ψαχούλας Ορέστης     
 
                                                                                       Αλεξάκος Φώτιος   
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