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ΣΥΜΒΑΣΗ  
Προµήθεια και εγκατάσταση τριών (3) βοηθητικών διατάξεων SEATRAC για 

την πρόσβαση ΑµεΑ σε παραλίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας (∆ήµων Σκιάθου – 
Αγιάς – Βόλου)  

 
 Στη Λάρισα σήµερα 7/8/2013, ηµέρα Τετάρτη , οι κάτωθι συµβαλλόµενοι, αφενός 

το Ν.Π.∆.∆. Περιφέρεια Θεσσαλίας , που εδρεύει στη Κουµουνδούρου -  

Παπαναστασίου & Βελλή  - Λάρισα , Τ.Κ. 41110, µε Α.Φ.Μ. 997844846 και ∆.Ο.Υ. 

Α΄ Λάρισας και εκπροσωπείται νόµιµα από την Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Λάρισας               

κ. ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ , και αφετέρου η εταιρεία 00ABΤΟΒΕΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ» µε δ.τ. «ΤΟΒΕΑ ΕΠΕ», που θα καλείται χάριν συντοµίας «Ανάδοχος» 

έδρα του οποίου είναι η Πανεπιστηµιούπολη Ρίου Αχαΐας, Τ.Κ 26500, µε Α.Φ.Μ. 

800394232 και ∆.Ο.Υ. Α’ Πατρών εκπροσωπούµενο από το Νόµιµο Εκπρόσωπό του, 

Φωτίου Ιγνάτιο, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Το Ν. 2286/1995, «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρύθµιση συναφών 

θεµάτων» και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.13 εδ. Β II. 

3. Το Π.∆. 118/2007, «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 3853 Απόφαση Ανάληψης µε αριθµό πρωτ. 3853/7-6-2013 της 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας  . 

5. Την αριθµ. 867/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε πρακτικό 17ο /1-8-

2013 για την απευθείας ανάθεση της προµήθειας και εγκατάστασης τριών (3) 

βοηθητικών διατάξεων για την οµαλή πρόσβαση των ΑµεΑ σε παραλίες της 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (περιοχές ∆ήµων Σκιάθου – Αγιάς – Βόλου) , 

συνολικού κόστους 90.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

 
Συµφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1: Αντικείµενο  

Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η προµήθεια και εγκατάσταση τριών 

(3) βοηθητικών διατάξεων SEATRAC για την οµαλή πρόσβαση των ΑµεΑ σε 
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παραλίες της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (περιοχές ∆ήµων Σκιάθου – Αγιάς – 

Βόλου), συνολικού κόστους 90.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. (ήτοι 30.000,00€ πλέον 

ΦΠΑ ανά συσκευή SEATRAC), σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά του 

Αναδόχου (που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας) και για τις οποίες έχει 

δοθεί δίπλωµα ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) µε 

αριθµό καταχώρησης 20090100442 στο Πανεπιστήµιο Πατρών και ο Ανάδοχος είναι 

κάτοχος της από 15.03.2012 Αποκλειστικής Άδειας Χρήσης του αντικειµένου του 

διπλώµατος ευρεσιτεχνίας του Πανεπιστηµίου Πατρών. 

Άρθρο 2: Υποχρεώσεις Συµβαλλοµένων 

1. Η «Περιφέρεια» αναθέτει και ο «Ανάδοχος» αναλαµβάνει την εκτέλεση του 

αντικειµένου της σύµβασης µε τίτλο «Προµήθεια και εγκατάσταση τριών (3) 

βοηθητικών διατάξεων SEATRAC για την πρόσβαση ΑµεΑ σε παραλίες της 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (περιοχές ∆ήµων Σκιάθου – Αγιάς – Βόλου)».  

2. Η «Περιφέρεια» θα παραχωρήσει στον «Ανάδοχο» όλα τα απαραίτητα 

Γεωµορφολογικά και Ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά που χρειάζονται για την 

εκτέλεση του έργου π.χ. γεωµορφολογία παραλιών, ετήσια διακύµανση στάθµης 

υδάτων κ.λ.π. 

Άρθρο 3: Χρονοδιάγραµµα του έργου 

Η ισχύς της σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της από τα συµβαλλόµενα µέρη. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία 

τρεις (3) βοηθητικές διατάξεις SEATRAC εγκατεστηµένες αντίστοιχα σε ∆ηµόσιες 

Οργανωµένες Παραλίες της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (περιοχές ∆ήµων Σκιάθου 

– Αγιάς – Βόλου). 

Η εγκατάσταση των συσκευών θα πραγµατοποιηθεί σε δύο µήνες µετά την 

υπογραφή της παρούσης. 

 

Άρθρο 4: Χρηµατοδότηση του έργου – Τρόπος πληρωµής 

Το έργο χρηµατοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας . Η συνολική δαπάνη του έργου που ανατίθεται στον «Ανάδοχο», όπως 

αυτή περιγράφεται στην οικονοµική προσφορά του «Αναδόχου» (που αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας), ανέρχεται στο ποσό 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ 23% 

ανά εγκατεστηµένη διάταξη SEATRAC πρόσβασης ΑµεΑ. Στο ποσό αυτό 
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περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες εργασίες ερευνών προκειµένου να εκτελεστεί 

η παρούσα σύµβαση εκ µέρους του Αναδόχου. H δαπάνη θα βαρύνει τον Κ. Α. Π. 

Περιφέρειας Θεσσαλίας έτους 2013 και συγκεκριµένα το έργο µε Α. Μ. 11921 ΚΑΕ 

9749 . 

Η καταβολή του ποσού θα πραγµατοποιηθεί µε την τµηµατική παράδοση και 

οριστική παραλαβή της εγκατάστασης κάθε συσκευής ξεχωριστά .   

Άρθρο 5: Όργανο παραλαβής και αρµοδιότητές του 

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύµβασης και την παραλαβή των 

τριών (3) «βοηθητικών διατάξεων SEATRAC» θα οριστεί Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής αποτελούµενη από τρεις (3) υπαλλήλους της 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα 

Λάρισας .   

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης της παρούσας 

σύµβασης και η παραλαβή των τριών (3) εγκατεστηµένων «βοηθητικών διατάξεων» 

στους υποδειχθέντες χώρους. 

Άρθρο 6: Αντισυµβατική συµπεριφορά – ρήτρες 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύµβασης, που θεωρούνται 

όλοι σηµαντικοί, από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στα υπόλοιπα 

το δικαίωµα να αξιώσουν αποκατάσταση των αντισυµβατικών ενεργειών σε εύλογο 

χρόνο τασσόµενο µε έγγραφη ειδοποίηση και, σε περίπτωση µη εκπλήρωσης ή 

αποκατάστασης του παραβιασθέντος όρου για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. αµέλεια, 

αδυναµία), το τάξαν την εύλογη προθεσµία µέρος έχει εκ του νόµου τα προβλεπόµενα 

δικαιώµατα, όπως ιδίως τα δικαιώµατα καταγγελίας της σύµβασης ή υπαναχώρησης 

από αυτήν, καθώς και τα δικαιώµατα αποκατάστασης της τυχόν επελθούσας θετικής ή 

αποθετικής ζηµίας και αναζήτησης τυχόν καταβληθέντων ποσών. 

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές µεταξύ των συµβαλλοµένων για την ερµηνεία και την 

εφαρµογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων 

της Λάρισας .  

Άρθρο 7: Τροποποιήσεις της σύµβασης 

Όλοι οι όροι της σύµβασης είναι ουσιώδεις. 
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Με κοινή έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, η παρούσα σύµβαση 

µπορεί να τροποποιείται ή να συµπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραµµα καθώς 

επίσης και να παρατείνεται η διάρκειά της. 

Άρθρο 8: Εγγυητική καλής εκτέλεσης  

Ως εγγύηση για την εφαρµογή όλων των ανωτέρω όρων της συµβάσεως και για την 

διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί µε την ακριβή εφαρµογή των 

τεχνικών αυτού και µέσα στην ανωτέρω συµβατική προθεσµία περαίωσης, κατατίθενται υπό 

του αναδόχου η αριθµ. ………………………………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 

τράπεζας …………………….. για το ποσό των 9.000,00 € , ήτοι ποσοστό 10% του 

προϋπολογισµού της υπηρεσίας (χωρίς Φ.Π.Α.) σύµφωνα µε το Π. ∆. 118/2007 άρθρο 25 

παρ. 5 (εγγύηση καλής εκτέλεσης) .   

Άρθρο 9: Ακροτελεύτιο  

Η παρούσα σύµβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόµενό 

της, υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα (4) αντίτυπα από τα οποία ο κάθε 

συµβαλλόµενος θα λάβει από ένα (1) και τα δύο θα παραµείνουν στο αρχείο της 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα 

Λάρισας . 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 

H ANTI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π. Ε. 
ΛΑΡΙΣΑΣ   

Για την Εταιρεία ΤΟΒΕΑ ΕΠΕ 

  Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος 
 

 
 
 

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ   Ιγνάτιος Φωτίου 
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