
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 03/28-01-2021 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (28) είκοσι οκτώ του 

μηνός Ιανουαρίου του χρόνου 2021 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 68/21-01-2021 

πρόσκληση της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και τηρώντας 

πάντα όλα τα μέτρα προστασίας (ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 55/Α/1-3-

2020 –Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης Άρθρο 10- Κατεπείγουσες διατάξεις για τη 

λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 παρ. 1).  

  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη                                
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 
Μίτιντζης Τρύφων 
 

Μήτρου Αικατερίνη  
Ζήκα Ζαχαρούλα 
 

 

             Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

  

Αριθμός Θέματος:  03 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  15  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία - Ελένη, εισηγούμενη το 3ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:  « Με την υπ. αριθμόν 63/2020 απόφαση ΔΣ της επιχείρησης 

ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2021, της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ ο οποίος εγκρίθηκε με την 

υπ αριθμόν 294/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αριστοτέλη. Kατόπιν με την 

υπ’ αριθμόν 03/2021 απόφαση ΔΣ της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α,  ψηφίσθηκε η 1η υποχρεωτική αναμόρφωση 

Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων για αναθέσεις 
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του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 02/2021 απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αριστοτέλη. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/97 όπως  αντικαταστάθηκε 

από την παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/98 πρέπει να εγκρίνουμε τη διενέργεια προμηθειών ή 

υπηρεσιών και να γίνει η διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό 

της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ  οικονομικού έτους 2021 που πρόκειται να ανατεθούν. Οι αναθέσεις θα 

γίνονται σύμφωνα με τον νέο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

       Βάσει των παραπάνω προτείνω να προχωρήσουμε στην ψήφιση των αντίστοιχων πιστώσεων  

που θα αφορούν αντίστοιχα: 

1.  Εγκατάσταση προγράμματος My Data για την αναβάθμιση του προγράμματος  Parking 

Manager  στο Πάρκινγκ Ουρανούπολης. Η υπηρεσία αφορά την αναβάθμιση του 

προγράμματος Parking Manager  στο Πάρκινγκ και πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα νέα 

δεδομένα για τη διασύνδεση με το My data Taxis είναι υποχρεωτική η αναβάθμιση του 

λόγω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης που θα ισχύει υποχρεωτικά  από 01/04/2021. 

2. Τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς δεμάτων και φάκελων αλληλογραφίας από και προς την 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ και των υποκαταστημάτων της σε υπηρεσίες και προορισμούς ανάλογα 

με τις ανάγκες που υπάρχουν. Η χρέωση θα γίνεται σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους που 

έχουν οι εταιρίες ταχυμεταφορών εγγεγραμμένες στην Εθνική επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & 

Ταχυδρομείων και θα πρέπει να κατατεθούν στην ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ. Η εργασία αφορά την 

χρήση 2021 και θα ολοκληρωθεί με την λήξη του παρόντος οικονομικού έτους. 

3. Την προμήθεια και την εφαρμογή αρωματικών χώρου και απολυμαντικών wc για την 

κάλυψη των αναγκών των γραφείων της αίθουσας 3d και των χώρων υγιεινής της 

επιχείρησης μας. Η δαπάνη αφορά την προμήθεια και την εφαρμογή αρωματικών χώρου 

(5τεμάχια) και απολυμαντικών wc (4τεμάχια) για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης 

μας και συγκεκριμένα στο Κέντρο Πολιτισμού όπου στεγάζονται τα γραφεία μας είναι η 

αίθουσα 3d,  η ρεσεψιόν και οι χώροι υγιεινής (wc).  

4. Την υπηρεσία για έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων για το πολυμηχάνημα 7120 της 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α .Δ.ΑΕ. Η δαπάνη αφορά  την ανάθεση για την τεχνική υποστήριξη, την 

συντήρηση του πολυμηχανήματος 7120 και της χρέωσης αντιγράφων (έγχρωμων και 

ασπρόμαυρων), προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ. 

Συγκεκριμένα, η χρέωση αφορά την πλήρη τεχνική υποστήριξη την συντήρηση και    

επισκευές που θα απαιτηθούν του πολυμηχανήματος 7120 της οικονομικής υπηρεσίας για 

λογιστικές εκτυπώσεις, μαζί με τα αναλώσιμα που θα χρειαστούν (toners τύμπανα μελανάκι 

κλπ)  για τις εκτυπώσεις, που θα γίνουν στο επόμενο τρίμηνο. Στην σύμβαση θα δίνεται και 
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τιμή για 1000 σελίδες έγχρωμες και 1000 σελίδες ασπρόμαυρες που απαιτούνται για τις 

ανάγκες της επιχείρησης μας ανά τρίμηνο. Η υπηρεσία θα αφορά ένα χρόνο από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

5. Την προμήθεια  αναμνηστικών μασκών  για την κάλυψη των διαφημιστικών αναγκών της 

επιχείρησης μας. Η δαπάνη αφορά την προμήθεια μασκών προστασίας για τον  covid-19  με 

εκτυπωμένο  το λογότυπο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α οι οποίες θα δοθούν σε πελάτες, προμηθευτές κι 

ενοικιαστές μας για διαφημιστική προβολή της επιχείρησης κι ευαισθητοποίηση. 

6. Τη συνδρομή για το έτος 2021, στα ΕΛΤΑ για υπηρεσίες θυρίδας ταχυδρομείου που έχει η 

επιχείρηση. 

7. Την υπηρεσία για έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων για το πολυμηχάνημα 7525 της 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α .Δ.ΑΕ.  Συγκεκριμένα, η χρέωση αφορά την πλήρη τεχνική υποστήριξη την 

συντήρηση και  επισκευές που θα απαιτηθούν για το κεντρικο πολυμηχανήμα 7525, μαζί με 

τα αναλώσιμα που θα χρειαστούν (toners τύμπανα μελανάκι κλπ)  για τις εκτυπώσεις, που 

θα γίνουν στο επόμενο τρίμηνο. Στην σύμβαση θα δίνεται και τιμή για 1000 σελίδες 

έγχρωμες και 1000 σελίδες ασπρόμαυρες που απαιτούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης 

μας ανά τρίμηνο. Η υπηρεσία θα αφορά ένα χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 

 

              Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ  μετά από διαλογική συζήτηση σχετική 

με το θέμα και λαμβάνοντας υπ. όψιν τον  Ν. 4412/16 

 

                                                           Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια των κάτωθι προμηθειών και ψηφίζουμε για τη διάθεσή τους σε βάρος 

των παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ οικονομικού έτους 2021 τις 

παρακάτω πιστώσεις συνολικού ποσού 6.491,85 ευρώ: 

1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.175 με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ», το ποσό 

των 310,00 €, για την εγκατάσταση προγράμματος My Data για την αναβάθμιση του 

προγράμματος  Parking Manager  για το Πάρκινγκ Ουρανούπολης. 

2. Σε βάρος του Κ.Α. 64.04.02.001 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ – ΚΟΥΡΙΕΡ », το ποσό 

των 800,00 €, για τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς δεμάτων και φάκελων αλληλογραφίας 

από και προς την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ και των υποκαταστημάτων της. 

3.  Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.001 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», το 

ποσό των 1.233,80 €, την προμήθεια και την εφαρμογή αρωματικών χώρου και 
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απολυμαντικών wc για την κάλυψη των αναγκών των γραφείων και της αίθουσας 3d της 

επιχείρησης μας.  

4. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.02.001 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ », το 

ποσό των 843,71 €, την υπηρεσία για έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων για το 

πολυμηχάνημα 7120 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α .Δ.ΑΕ. 

5. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.57.002 με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΩΛΗΣΗ », το ποσό των 189,72 €,  την προμήθεια  αναμνηστικών 

μασκών  για την κάλυψη των διαφημιστικών αναγκών της επιχείρησης μας. 

6. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.021 με τίτλο «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ» 

το ποσό των 114,62 €, τη συνδρομή για το έτος 2021, για υπηρεσίες θυρίδας 

ταχυδρομείου που έχει η επιχείρηση. 

7. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.02.001 με τίτλο «  ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ» το 

ποσό των 2.000,00 €, την υπηρεσία για έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων για το 

πολυμηχάνημα 7525 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α .Δ.ΑΕ. 

 

Β. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να πραγματοποιήσει την έρευνα αγοράς, να κάνει την πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους αναδόχους και να προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την 

ολοκλήρωση των αναθέσεων σύμφωνα  με την υπ. αριθμόν 63/2019 απόφαση Δ.Σ της Επιχείρησης, 

όπου ορίσθηκε νόμιμος εκπρόσωπος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ και την υπ. αριθμόν 5/2021 απόφασης 

Δ.Σ περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην πρόεδρο. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/2021 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 28-01-2021 

 
Η Πρόεδρος 

 
 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΝ4ΟΟΕΥ9-Μ8Ο


		2021-02-01T10:27:40+0200
	Athens




