
 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 16/26-10-2021 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 

 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τρίτη (26) είκοσι έξι του 

μηνός Οκτωβρίου του χρόνου 2021 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 562/21-10-2021 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 

 Ζήκα Ζαχαρούλα 

 

 

 

Μήτρου Αικατερίνη  

Μίτιντζης Τρύφων 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

  

Αριθμός Θέματος:  02 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  65  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία - Ελένη, εισηγούμενη το 2ο 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 1
η
 υποχρεωτική αναμόρφωση 

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για ανάθεση 
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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 της αντίστοιχης πίστωσης  που 

θα αφορά: 

1. Την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του κάμπινγκ. Η δαπάνη  αφορά 

την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του κάμπινγκ αλλά και του  

εξωτερικού χώρου αυτού που είναι απαραίτητα για τις εργασίες κλεισίματος και συντήρησης  

του . Όπως κάθε χρόνο εν όψη της χειμερινής περιόδου κάθε τέλος σεζόν ελέγχουμε όλες μας 

τις  ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις προκειμένου να γίνουν οι αλλαγές 

φθαρμένων υλικών, επίσης θα γίνει αλλαγή όλων των ασφαλειών του κάμπινγκ. Αυτό γίνετε  

ώστε να αποφευχθεί κάθε είδους ζημία κατά την χειμερινή περίοδο, να είναι πιο λειτουργικές οι 

εγκαταστασεις κατά την ένερξη της νέας σεζόν  και να υπάρχει απόθεμα υλικών σε κάθε 

περίπτωση ζημίας τους χειμερινούς μήνες.       

          

              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 της κάτωθι προμήθειας και ψηφίζουμε για τη διάθεσή της σε βάρος 

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

παρακάτω πίστωση συνολικού ποσού 1.304,79 ευρώ: 

1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.004 με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  » το 

ποσό των 1.304,79€, για προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του 

κάμπινγκ.  

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 της ανάθεσης σύμφωνα  με την υπ. αριθμόν 63/2019 απόφαση Δ.Σ της Επιχείρησης, 
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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, έτσι ώστε να υλοποιηθεί η εν λόγω ανάθεση. 

                                

                                         Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 65/2021 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ιερισσός 26-10-2021 

 

Η Πρόεδρος 

 

 

 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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