
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 08/27-04-2020 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Συμφώνα με το ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10 Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων 

και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 προβλέπεται ότι κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ 

α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων 

μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της 

παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο 

τηλεπικοινωνιακό μέσο. Σήμερα Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και ώρα 13.00 με 14.00 έγινε 

τηλεφωνικά  η τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, που 

συγκλήθηκε με  την με αριθμό πρωτοκόλλου 260/22-04-2020 πρόσκληση της Προέδρου, σύμφωνα 

με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. 

  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 τηλεφωνικών  κλήσεων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη                                
Ζήκα Ζαχαρούλα 
Μίτιντζης Τρύφων 
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 
Μήτρου Αικατερίνη  
 

 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

  

Αριθμός Θέματος:  01 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  30  

 

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

διάταξης ανέφερε τα εξής: « Με την υπ αριθμόν 78/2019 απόφαση ΔΣ της επιχείρησης ψηφίσθηκε 

ο προϋπολογισμός έτους 2020, της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ και κατόπιν εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 

218/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αριστοτέλη. Kατόπιν με την υπ’ 

αριθμόν 04/2020 απόφαση ΔΣ της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α, ψηφίσθηκε η 1η υποχρεωτική αναμόρφωση, η 

οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 13/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου 

Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων για τουριστική προβολή 
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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 2020 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 και να προχωρήσουμε σε αναθέσεις που θα αφορούν αντίστοιχα: 

1. Την ανάγκη προβολής και διαφήμισης των ακινήτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ. Πιο 

συγκεκριμένα η δραστηριότητα σχετίζεται με τη δημιουργία τουριστικών πακέτων, τα οποία 

συμπεριλαμβάνουν τα τουριστικά ακίνητα της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α (κυρίως το Άλσος Αριστοτέλη) και την 

προώθησή τους σε incoming τουριστικά γραφεία ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας, αλλά και 

γραφεία επιλεγμένων τουριστικών αγορών του εξωτερικού, όπως: 

1. Δημιουργία πακέτων πολιτιστικών και trekking διακοπών. 

2. Έρευνα αγοράς incoming τουριστικών γραφείων, που διακινούν πολιτιστικούς ταξιδευτές και 

περιπατητές. 

3. Τηλεφωνικές και Διαδικτυακές Επαφές με product managers. 

4. Διοχέτευση πακέτων και ηλεκτρονικής πληροφορίας. 

5. Σύνταξη και Αποστολή Δελτίου Τύπου, αναφορικά με την εν λόγω δραστηριότητα. 

Η δραστηριότητα έρχεται σε απόλυτη συνάφεια με την οδηγία του Υπουργείου Τουρισμού 

«περί ετοιμότητας για την μετά την κρίση ημέρα», σύμφωνα με την ΠΝΤ που δημοσιεύτηκε στο 

ΦΕΚ84/13-4-2020 όπου στο άρθρο 69 μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι … «..μπορούν να συνάπτονται 

συμβάσεις που αφορούν αποκλειστικά στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων προβολής, 

διαφήμισης, προώθησης, επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο 

της χώρας συνολικά, όσο και μεμονωμένων περιοχών της, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών στον ελληνικό τουρισμό από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, με 

παράλληλη ενίσχυση της εικόνας της χώρας και της τουριστικής αγοράς…». Η ανάθεση αφορά 

αποκλειστικά στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων προβολής, διαφήμισης, προώθησης, 

επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων και σχετίζεται με το προωθητικό πλάνο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α 

Δ.ΑΕ, το οποίο προβλέπει τοποθέτηση των Τουριστικών Ακινήτων του Δήμου Αριστοτέλη σε 

επικοινωνιακά, προωθητικά και πολιτιστικά πλάνα. 

2. Τις μετρήσεις θαλάσσιου νερού ακτών που διαχειρίζεται η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ και έχουν 

βραβευθεί με γαλάζια σημαία. Η δαπάνη αφορά υπηρεσία δειγματοληψίας και μεταφοράς 

δειγμάτων νερού θαλάσσης για ανάλυση από τις ακτές που διαχειρίζεται η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ και 
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έχουν βραβευθεί με γαλάζια σημαία. Θα ληφθούν 12 δείγματα από επιλεγμένα σημεία από τον 

Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2020. 

3. Συνδρομές για το έτος 2020 – για τις ανάγκες του Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες και 

συγκεκριμένα για τις ακτές που ανήκουν στην Δημοτική Ανώνυμη Επιχείρηση (3 ακτές- Κάμπινγκ 

-Κιόσκι 1 και Κιόσκι 2 στη παραλία Ιερισσού) ».   

 

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

Θέμα 

 

                                                           Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 

Ψήφισαν υπέρ Ζαμάνη Μαρία Ελένη, Αιβαζίδου Κλεοπάτρα, Ζήκα Ζαχαρούλα, Μίτιντζης Τρύφων 
και κατά η Μήτρου Αικατερίνη.   

 
 
Α.  Εγκρίνουμε και ψηφίζουμε για τη διάθεση σε βάρος των  παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού 

της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ οικονομικού έτους 2020 τις παρακάτω πιστώσεις, συνολικού ποσού 

4.662,00 ευρώ: 

1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.063 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ», το ποσό των 

3.000,00 €, για τη Διαδικτυακή Προώθηση Τουριστικών Ακινήτων για τις ανάγκες 

προβολής και διαφήμισης των τουριστικών ακινήτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ  

2. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.021 με τίτλο «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ -ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ», το 

ποσό των 372,00 €, για μετρήσεις θαλάσσιου νερού ακτών που διαχειρίζεται η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α 

Δ.ΑΕ και έχουν βραβευθεί με γαλάζια σημαία. 

3. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.021 με τίτλο «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ -ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ», το 

ποσό των 1.290,00 €, για τις ανάγκες του Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες και 

συγκεκριμένα για τις συνδρομές 2020, των ακτών που ανήκουν στη Δημοτική Επιχείρηση.  

 

Β. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προχωρήσει στην πρόσκληση ενδιαφέροντος και σε κάθε νόµιµη 

ενέργεια σύµφωνα και µε την υπ αριθµόν 07/2020, απόφαση ∆Σ της Επιχείρησης, μεταβίβασης 

αρμοδιοτήτων που έχει ψηφιστεί. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 30/2020 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 
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 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 27-04-2020 

 
Η Πρόεδρος 

 
 
 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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