
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 09/30-05-2022 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 

 
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Δευτέρα (30)  τριάντα του 

μηνός Μαΐου του χρόνου 2022 και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 311/25-05-2022 πρόσκληση 

της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και 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 
Μίτιντζης Τρύφων 
Μήτρου Αικατερίνη  
 
 
 

  
 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

  

Αριθμός Θέματος:  01 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  31  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία -Ελένη, εισηγούμενη το 1ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:  « Με την υπ. αριθμόν 68/2021 απόφαση ΔΣ της επιχείρησης 

ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2022, της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ ο οποίος εγκρίθηκε με την 

υπ αριθμόν 418/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αριστοτέλη. Kατόπιν με την 

υπ’ αριθμόν 01/2022 απόφαση ΔΣ της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α, ψηφίσθηκε η 1η υποχρεωτική αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022 η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 18/2022 απόφαση της 

Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων για  αναθέσεις στο κάμπινγκ 
 

ΑΔΑ: 649ΚΟΕΥ9-3ΗΡ



οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αριστοτέλη. Έπειτα με την υπ’ αριθμόν 26/2022 απόφαση ΔΣ 

της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α, ψηφίσθηκε η 2η υποχρεωτική αναμόρφωση η οποία εγκρίθηκε  με την υπ αριθμόν 

115/2022 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).  

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α, είναι Ανώνυμη Επιχείρηση του Δήμου του άρθρου 265 του κώδικα δήμων 

και κοινοτήτων Ν. 3463/2006 και λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο περί ανωνύμων 4548/2018 

‘Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (ΦΕΚ Α' 104/13.06.2018).  

Βάσει των παραπάνω στην παρούσα φάση, θα πρέπει άμεσα  να προχωρήσουμε σε μια 

σειρά εργασιών και προμηθειών για τις ανάγκες του κάμπινγκ εν όψιν της τουριστικής σεζόν, οπότε 

πρέπει να γίνει η αντίστοιχη  ψήφιση  πιστώσεων που θα αφορούν αντίστοιχα: 

1) Την Προμήθεια κλιματιστικής μονάδας για τις ανάγκες του camping . Η προμήθεια αφορά την 

αγορά μίας κλιματιστικής μονάδας inverter 12.000 BTU, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής 

βάσης τοποθέτησης στην reception του camping.  

2) Για χωματουργικές εργασίες , τον καθαρισμό και τη  διαμόρφωση των χώρων του  camping. 

Συγκεκριμένα η εργασία   αφορά το κλείσιμο του αγωγού όμβριων υδάτων και τη διαμόρφωση 

του χώρου καθώς επίσης και τον καθαρισμό της παραλίας από κορμούς δέντρων και φερτά 

αντικείμενα που εκβράστηκαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, εν συνεχεία απομάκρυνση αυτών 

των υλικών από το χώρο του κάμπινγκ. 

3)  Την εφαρμογή φιδοαπωθητικών στο κάμπινγκ Ιερισσού.  Πιο συγκεκριμένα, λόγω έναρξης της 

θερινής περιόδου, κρίνεται αναγκαία η συγκεκριμένη εφαρμογή περιμετρικά του   camping, και 

στον υποσταθμό βιολογικού με ξηρό φιδοαπωθητικό καθώς πρέπει να διαφυλάξουμε την 

προστασία των κατασκηνωτών από ερπετά. Η συνολική έκταση που πρέπει να καλυφτεί είναι 

400 μέτρα. 

4) Την  προμήθεια τζαμιού και μεμβρανών  για τη reception του camping. Η  δαπάνη αφορά την 

αντικατάσταση διπλού τζαμιού στη reception του  camping λόγω του ότι έσπασε και ήταν 

επικίνδυνο και τοποθέτηση μεμβρανών υψηλής ηλιοπροστασίας για την αντανάκλαση του 

ηλίου, λόγω του ότι έχει αντικατασταθεί υπολογιστής και είναι αδύνατη η εργασία χωρίς αυτά. 

5) Την επισκευή και συντήρηση του δικτύου internet στο κάμπινγκ. Πιο συγκεκριμένα λόγω 

έναρξης της θερινής σεζόν ο εξοπλισμός χρήζει έλεγχου, για την αποκατάσταση ζημιών και 

συντήρηση του ώστε να είναι λειτουργικός. 
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6) Την  συντήρηση ηλιακών και θερμοσιφώνων στο camping. Η εργασία αφορά την συντήρηση 

έξι ηλιακών με συμπλήρωση φρέον όπου απαιτείται καθώς και ο έλεγχος και η συντήρηση των 

τριών θερμοσίφωνων που υπάρχουν στα w.c. 

7) Την προμήθεια  αρωματικών - απολυμαντικών wc για την κάλυψη των αναγκών του camping 

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πρωτοκόλλου για την προστασία από 

covid-19 η επιχείρησή μας πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην προμήθεια αρωματικών -  

απολυμαντικών wc. Η παράδοση και η αντικατάσταση τους θα γίνει σε 6 εφαρμογές κατά τη 

διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών (Ιούνιος - Σεπτέμβριος) τους οποίους θα λειτουργεί το 

camping . 

8) Την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το κάμπινγκ. Εν όψη της θερινής περιόδου 

ελέγχουμε όλες μας τις  ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις προκειμένου να 

γίνουν οι αλλαγές φθαρμένων υλικών. Αυτό γίνεται  για να είναι πιο λειτουργικές οι 

εγκαταστάσεις κατά την έναρξη της νέας σεζόν  και να υπάρχει απόθεμα υλικών σε περίπτωση 

ζημίας. 

9) Για την φύλαξη και την ασφάλεια του δημοτικού camping και του περιβάλλοντος  χώρου έτσι 

ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο των φιλοξενούμενων σε αυτό όσο και των 

εγκαταστάσεων. Ποιο συγκεκριμένα, η φύλαξη - ασφάλεια του κάμπινγκ Ιερισσού θα γίνει με 

εκπαιδευμένο φρουρό ασφαλείας που θα ελέγχει την είσοδο πελατών - επισκεπτών του χώρου 

κατά τις νυχτερινές ώρες σε καθημερινή βάση. Θα εκτελεί καθημερινές περιπολίες κατά την 

διάρκεια του ωραρίου του για 3 μήνες και συγκεκριμένα από τις 23:00 μέχρι 07:00 το πρωί 

καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο, τη νυχτερινή βάρδια του κάμπινγκ, καθώς λειτουργεί 24 ώρες 

το 24ωρο, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του.  

 

 

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 υπηρεσιών που αφορούν το δημοτικό 

κάμπινγκ και ψηφίζουμε για τη διάθεσή τους σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού 

της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ οικονομικού έτους 2022, τις παρακάτω πιστώσεις συνολικού ποσού 

13.174,20 ευρώ αντίστοιχα : 
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1. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.03.004 με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –ΣΚΕΥΩΝ 

κλπ», το ποσό των 954,80 €, για την αγορά μιας κλιματιστικής μονάδας inverter 12.000 

BTU,  για τις ανάγκες  του camping . 

2. Σε βάρος του Κ.Α.64.09.00.004 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ », το ποσό των 403,00€, για χωματουργικές εργασίες για τον 

καθαρισμό και τη  διαμόρφωση των χώρων του  camping. 

3. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.00.004 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», το ποσό των 520,00 €, για την εφαρμογή φιδοαπωθητικών στο 

camping  . 

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

ποσό των 347,20 €, για την προμήθεια τζαμιού και μεμβρανών για τη reception του 

camping. 

5. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.04.004 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το ποσό των 310,00 €, για την επισκευή 

και συντήρηση του δικτύου internet και των πομποδεκτών στο camping. 

6. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.04.004 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το ποσό των 173,60 €, για την 

συντήρηση ηλιακών και θερμοσιφώνων στο  camping. 

7.  Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.004 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ », το 

ποσό των 1.696,32 €, για την προμήθεια  αρωματικών - απολυμαντικών wc για την κάλυψη 

των αναγκών του camping . 

8. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.004 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ », το 

ποσό των 1.269,76 €, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του   

camping . 

9. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.00.064 με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΚΑΜΠΙΝΓΚ », το ποσό των 7.499,52 €, για την φύλαξη του camping και του περιβάλλοντος 

χώρου έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο των φιλοξενούμενων σε αυτό όσο και 

των εγκαταστάσεων. 

 

Β. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προχωρήσει στις διαδικασίες σύνταξης μελέτης όσον 

αφορά την ανάθεση σε λογιστή και αφού 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, όπου ορίσθηκε νόμιμος εκπρόσωπος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ 
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και την υπ. αριθμόν 3/2022 απόφασης Δ.Σ περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην πρόεδρο 

έτσι ώστε να υλοποιηθούν οι εν λόγω αναθέσεις. 

 

                                    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 31/2022 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 30-05-2022 

 
Η Πρόεδρος 

 
 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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