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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 13
ης

/ 30-8-2013 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 6
ο
 :  Αποδοχή δωρεάς από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ενός συστήματος 

SEATRAC για την αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα Ατόμων με 

Αναπηρία και τοποθέτησή του στη Βελίκα θέση «Πλατανιά». 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 30 Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 

(7:00μμ.), στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια 

τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 11034/26-7-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη 

Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3 

του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του 

Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - 

Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αργύρης Νικόλαος 3. Βατζιάς Αντίγονος 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Καλαγιάς Γρηγόριος
1
 7. Καψάλης Βασίλειος 

8. Κουτσαντάς Βασίλειος 9. Λέτσιος Βασίλειος 

10. Μαρούδας Ρίζος 11. Μαυρογιάννης Αντώνιος 

12. Μπελιάς Αντώνιος 13. Ξαφάρας Χρήστος 

14. Πατσάς Κυριάκος 15. Σιμούλης Θωμάς 

16. Σμυρλής Βασίλειος 17. Σουλιώτης Θεόδωρος   

18. Στάθης Νικόλαος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

Απόντες 

20. Βόγιας Δημήτριος 21. Βαλάρης Γεώργιος 

22. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 23. Μπάτσικας Βασίλειος 

24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 25. Συρακούλης Γεώργιος 

26. Τσαγκάλης Αντώνιος 27. Τσιτσές Δημήτριος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 3

ου
 θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.  

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩ6Ι-ΥΘΒ



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 3 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και 

Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Λάμπρου Ευάγγελος 

(Μεγαλοβρύσου) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και ο υπηρεσιακός παράγοντας Σπανός Ιωάννης. Τα πρακτικά της 

συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της 

συνεδρίασης. 

 

Θέμα 6
ο
:  Αποδοχή δωρεάς από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ενός συστήματος 

SEATRAC για την αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα Ατόμων με 

Αναπηρία και τοποθέτησή του στη Βελίκα θέση «Πλατανιά». 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε υπόψη 

του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με την απόφασή της 161/11/26-6-2013 προμηθεύτηκε τρία 

συστήματα SEATRAC τα οποία θα εγκατασταθούν και θα παραχωρηθούν δωρεάν στους 

Δήμους Σκιάθου, Αγιάς και Βόλου, με την υποχρέωση της συντήρησης και φύλαξής 

των. 

Το Seatrac είναι μη μόνιμη συναρμολογούμενη διάταξη για αυτόνομη πρόσβαση σε 

υδάτινο περιβάλλον ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) κυρίως με κινητικά 

προβλήματα στα κάτω άκρα, ώστε να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα χωρίς την ανάγκη 

βοήθειας συνοδού.   

Είναι ευρεσιτεχνία που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο Εργαστήριου Τεχνικής 

Μηχανικής και Ταλαντώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας µε 

αριθμό καταχώρησης 20090100442) και ειδικότερα της ομάδας του Καθηγητή 

Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών κ. Βασίλη Κωστόπουλου.  

Αποτελείται από ένα μηχανισμό τύπου ράγας το συρμό που κινείται επί αυτής και το  

αμαξίδιο και μπορεί να λειτουργεί από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο.  

Το πρώτο σύστημα εγκαταστάθηκε στις 8/8
ου

/2013 στη Βελίκα θέση ‘πλατανιά’ και 

είναι σε πλήρη λειτουργία. Το σημείο εγκατάστασης υποδείχθηκε, μετά από επιτόπιο 

έλεγχο, από μέλος (κ. Ιγνάτιος Φωτίου) της προαναφερόμενης ομάδας στα πλαίσια της 

σχετικής έρευνας που έκανε ο Δήμος μας από το 2012 κατά προτροπή του κ. Ευάγγελου 

Κολώνα και της κ. Αντωνίας Τρικαλιώτη 

Ο Δήμος μας αναλαμβάνει την υποχρέωση ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων που 

απαιτούνται στο χώρο καθώς επίσης στη φύλαξη, συντήρηση και καλής λειτουργίας του 

συστήματος και γι αυτό το λόγο εκπαιδεύτηκαν δυο τεχνικοί στη συναρμολόγηση, 

εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρησή του. 

Επειδή η φύση και η χρήση της δωρεάς καλύπτει κάθε προσωπική και κοινωνική 

ευαισθησία θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται επιχειρηματολογία  για την αποδοχή της. 

Εισηγούμαι:  
- την αποδοχή της δωρεάς  SEATRAC για την αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα 

Ατόμων με Αναπηρία . 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩ6Ι-ΥΘΒ



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 3 

- την ανάληψη της υποχρέωσης ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων που απαιτούνται 

στο χώρο καθώς επίσης και τη φύλαξη, συντήρηση και καλή λειτουργία του 

συστήματος. 

- την έκφραση ευχαριστιών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στον Διευθυντή του 

Εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων του Πανεπιστημίου 

Πατρών Καθηγητή Βασίλη Κωστόπουλο. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- την υπ’ αριθμ.161/11/26-6-2013 απόφαση της Περιφέρεια Θεσσαλίας, 

- την υπ’ αριθμ.867/2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩ77ΛΡ-142) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

- το έγγραφο ποσοτικής περιγραφής εξαρτημάτων SEATRAC της εταιρείας 

ΤΟΒΕΑ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε. και 

- της διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Αποδέχεται τη δωρεά της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μιας συναρμολογούμενης 

διάταξης SEATRAC, S/N S07MK4, για την αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα 

Ατόμων με Αναπηρία, εγκατεστημένη στον παραθαλάσσιο οικισμό Βελίκα θέση 

«Πλατανιά».  

 

Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου κάθε εργασία και δαπάνη για τη λειτουργία, φύλαξη, 

συντήρηση και επισκευή της διάταξης seatrac.  

 

Εγκρίνει την ολοκλήρωση των απαιτούμενων παρεμβάσεων στο χώρο και των 

υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, που αφορούν στην εξυπηρέτηση των χρηστών και 

στην εύρυθμη λειτουργία της διάταξης seatrac. 

 

Εκφράζει τις ευχαριστίες,  

 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την πρωτοποριακή - ανθρωπιστική δωρεά 

κοινωνικής και αναπτυξιακής ωφέλειας.  

 στον Διευθυντή του Εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων του 
Πανεπιστημίου Πατρών καθηγητή Βασίλη Κωστόπουλο, για την κοινωνική 

ευθύνη που επέδειξε διαθέτοντας πόρους του Εργαστηρίου ώστε να 

αναπτυχθεί η καινοτόμος και παγκόσμιας ευρεσιτεχνίας διάταξη seatrac, η 

οποία εκτός από την υποστήριξη στα Άτομα με Αναπηρία προωθεί την 

ανάπτυξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 165/2013. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩ6Ι-ΥΘΒ


