
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 04/27-02-2020 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (27) είκοσι επτά του 

μηνός Φεβρουαρίου του χρόνου 2020 και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 101/24-02-2020 πρόσκληση 

της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. 

  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη                                
Ζήκα Ζαχαρούλα 
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 
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:  15  

 

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

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 13/2020 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 2019 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).  

Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων 
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Βάσει των παραπάνω προτείνω να προχωρήσουμε στην ψήφιση των αντίστοιχων 

πιστώσεων  που θα αφορούν αντίστοιχα: 

1. Τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Εντύπου με τίτλο Trekking – Life is an Adventure  για της 

ανάγκες προβολής και διαφήμισης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ. Πιο συγκεκριμένα το 

Ηλεκτρονικό Έντυπο με τίτλο Trekking – Life is an Adventure θα είναι ένα επαγγελματικό 

έντυπο το οποίο  θα ενισχύσει τη διαδικτυακή προώθηση του Άλσους Αριστοτέλη σε 

συγκεκριμένες τουριστικές αγορές και θα αποτελεί μέρος του εγκεκριμένου τουριστικού 

προγράμματος, στο οποίο η ΑΞΤΑΔΑ θα αναδεικνύει και τα τουριστικά της ακίνητα και θα 

τα διασύνδεει με το Άλσος. Ο trekking σχεδιασμός της ΑΞΤΑΔΑ προβλέπει κατάληξη ή 

αφετηρία πολλών από τις 16 περιπατητικές διαδρομές που θα δημιουργηθούν το 2020 και 

το 2021 στο Άλσος Αριστοτέλη, το οποίο με τον τρόπο αυτό αναμένεται να αναδείξει τα 

χαρακτηριστικά του και να προσελκύσει ειδικές ομάδες κοινού 

2. Την εργασία που αφορά την εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου στην 

ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ και η οποία είναι συνεχιζόμενο έργο από το  2019 

3. Τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας που πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του στην 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ. Πιο συγκεκριμένα η εργασία θα αφορά τις υπηρεσίες του τεχνικού 

ασφαλείας βάση του Ν.3850/2010. Οι ώρες απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας για 

συνολικό αριθμό από 21 έως 50 εργαζομένων, σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι κατ’ 

ελάχιστο 50 ώρες/έτος 

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

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ 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 ΑΞΤΑΔΑ. Η εργασία αφορά την χρήση 

2020 και θα ολοκληρωθεί με την λήξη του παρόντος οικονομικού έτους. 

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

κάλυψη των αναγκών των γραφείων και της αίθουσας 3d της επιχείρησης μας.  

6. Τα έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των γραφείων της Επιχείρησης, βάσει 

του συμφωνητικού που έχει υπογραφεί με την εταιρεία XEROX και αφορά τη χρήση 

πολυμηχανήματος για πολυετή δαπάνη  

7. Την προμήθεια αυτοκόλλητης επιγραφής σε τζαμαρία για την κάλυψη των διαφημιστικών 

αναγκών της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ. Πρόκειται για αυτοκόλλητη επιγραφή με το  logo  της 

ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ που θα τοποθετηθεί σε τζαμαρία γραφείου της επιχείρησης μας. 

8. Την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής για υπηρεσίες σε εταιρία που εξιδικεύεται σε 

ανωνυμες επιχειρήσεις, όσον αφορά  δημοσιεύσεις στο ΓΕΜΗ και ζητήματα που 
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ανακύπτουν για την λειτουργία ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με το Ν.4518/2018 που 

αφορούν τη κάλυψη των αναγκών της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ . 

9. Την προμήθεια Αφίσας - Μπάνερ για την κάλυψη των διαφημιστικών αναγκών της 

ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ. Συγκεκριμένα η δαπάνη αφορά την προμήθεια Αφίσας – Μπάνερ καθώς 

και τον σχεδιασμό αυτών για τυπογραφική και ηλεκτρονική χρήση, την έγχρωμη εκτύπωσή 

τους σε μουσαμά και  τον μηχανισμό στον οποίο στηρίζεται το Μπάνερ ».  

10. Την δημοσίευση σε εφημερίδες Τύπος της Χαλκιδικής και Θέμα της Χαλκιδικής, τη 

διακήρυξη εκμίσθωσης   ξενώνα . 

 

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, 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 

12.999,45 ευρώ: 

1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.99.011 με τίτλο «ΕΝΤΥΠΑ- ΦΥΛΛΑΔΙΑ- BANNERS ΓΙΑ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ», το ποσό των 6.014,00 €, για δημιουργία Ηλεκτρονικού 

Εντύπου με τίτλο Trekking – Life is an Adventure  για τις ανάγκες προβολής και διαφήμισης 

της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, 

2. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.052 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ TEXNIKΩΝ-

MHXANIKΩΝ», το ποσό των 335,83 €, για την ολοκλήρωση της εκπόνησης Μελέτης 

Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου από τεχνικό ασφαλείας, 

3. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.052 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ TEXNIKΩΝ-

MHXANIKΩΝ», το ποσό των 904,16 €, για υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας που πρέπει να 

παρέχει τις υπηρεσίες του στην ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, 

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

των 900,00 €, για έξοδα ταχυδρομείου - courier  για την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ  και τα υποκατάστημά 

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

ποσό των 1.233,80 €, για την προμήθεια  αρωματικών χώρου για την κάλυψη των αναγκών 

των γραφείων και της αίθουσας 3d, της επιχείρησης μας, 

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

ποσό των 2.500,00 €, για τις ανάγκες των γραφείων της Επιχείρησης, βάσει του  

συμφωνητικού που έχει υπογραφεί με την εταιρεία XEROX και αφορά τη χρήση 

πολυμηχανήματος για πολυετή δαπάνη, 

7. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.99.011 με τίτλο «ΕΝΤΥΠΑ- ΦΥΛΛΑΔΙΑ- BANNERS ΓΙΑ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ», το ποσό των 186,00 €, για προμήθεια αυτοκόλλητης 

επιγραφής σε τζαμαρία για την κάλυψη των διαφημιστικών αναγκών της επιχείρησης μας 

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

ποσό των 682,00 €, για πληρωμή της ετήσιας συνδρομής για υπηρεσίες όσον αφορά  

δημοσιεύσεις στο ΓΕΜΗ και ζητήματα που ανακύπτουν για την λειτουργία ανωνύμων 

εταιριών, 

9. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.99.011 με τίτλο «ΕΝΤΥΠΑ- ΦΥΛΛΑΔΙΑ- BANNERS ΓΙΑ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ», το ποσό των 243,66 €, για προμήθεια Αφίσας - Μπάνερ για 

την κάλυψη των διαφημιστικών αναγκών της επιχείρησης μας. 

10.  Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.032 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ», 

το ποσό των 174,40 €, για την δημοσίευση σε εφημερίδες  της  διακήρυξης εκμίσθωσης  του 

ξενώνα Oικία Μήτσιου. 

 

Β. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμόν 07/2020 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων που έχει 

ψηφιστεί. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/2020 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 27-02-2020 

 
Η Πρόεδρος 

 
                                                              Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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