
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 05/03-03-2017 τακτικής συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 

 
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα Παρασκευή 03 (τρείς) του 

µηνός Μαρτίου του χρόνου 2017 και ώρα 15:00   συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆.ΑΕ, ύστερα  από την µε αριθµό πρωτοκόλλου 155/2017 πρόσκληση 

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

            

                 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Βαλσαµής Ελευθέριος 
Καρίνας Γεώργιος  
Λυκάκη Χρυσαυγή 
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  
Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    

 

 

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

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Αριθµός Θέµατος:  2 

 

 

Αριθµός Απόφασης:  20  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 2ο θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Με την υπ’ αριθµόν 85/2016 απόφαση ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ, ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός έτους 2017 της επιχείρησης και 

µε την υπ’ αριθµόν 462/2016, απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αριστοτέλη, 

ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός έτους 2017 της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ. 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.∆.Α 

∆.ΑΕ  οικονοµικού έτους 2017 που πρόκειται να ανατεθούν. Οι αναθέσεις θα γίνονται σύµφωνα 

µε τον νέο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016  τεύχος Α’): ∆ηµόσιες 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. Πληρωµή συνδροµής για τις γαλάζιες σηµαίες έτους 2017 

2. Σύµβαση µε εταιρία µέτρησης θαλασσινού νερού για τις ακτές µε γαλάζια σηµαία για το 

2017 

 
Ψήφιση πιστώσεων 
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3. Προµήθεια αερόθερµου για το παρκινγκ  

4. Προµήθεια γραφικής ύλης για τα γραφεία της επιχείρησης  

5. Συνδροµή στο ταχυδροµείο για µίσθωση θυρίδας για το έτος 2017 

6. Προµήθεια εξοπλισµού και υλικών για την αίθουσα 3d και τα γραφεία κι εργασία 

εγκατάστασης κι επισκευής  

7. Ανάθεση για την ταξινόµηση εγγράφων της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ από το 2008 έως σήµερα 

αρχειοθέτηση ανά είδος εγγράφου και έτους όλων των εγγράφων της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ, 

καταγραφή όλων των τουριστικών επιχειρήσεων του ∆ήµου, εύρεση µέσω της καταγραφής 

των επιχειρήσεων πελατολογίου για την εφαρµογή του visit aristotelis την οποία µέρος της 

διαχειρίζεται η ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ και την διαχείριση του πελατολογίου µε σκοπό την 

καταχώρηση τους µε αντίτιµο. 

8. Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη εξωδίκου για ενοικιαστές ακινήτων που έχουν οφειλές, για 

γνωμοδότηση για δικαστική υπόθεση Αλεξούδη Νίκου- Καππα Αθηνά κι έρευνα στο 

υποθηκοφυλακείο για κάμπινγκ . Επίσης ανάθεση σε δικαστικούς  επιμελητές για επίδοση των 

εξωδίκων   

9. Προµήθεια συστήµατος παρακολούθησης µε κάµερες στο Αλσος και στο πάρκινγκ και 

τοποθέτηση τους  

10. Εξαγορά από Xerox  του φωτοτυπικού µηχανήµατος µε την λήξη του  leasing 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ  µετά από διαλογική συζήτηση σχετική µε το 

θέµα: 

 

Αποφασίζει  οµόφωνα 

 
Εγκρίνουµε και ψηφίζουµε για τη διάθεσή σε βάρος του παρακάτω Κ.Α. του 

προϋπολογισµού της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ οικονοµικού έτους 2017 την παρακάτω πίστωση: 

1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.021 µε τίτλο «ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ -ΕΙΣΦΟΡΕΣ», το ποσό των 

1.200,00 €, για πληρωµή συνδροµής για τις γαλάζιες σηµαίες  

2. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.063 µε τίτλο «ΕΞΟ∆Α ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ», το ποσό των 372,00 €, για σύµβαση µε εταιρία µέτρησης θαλασσινού 

νερού για τις ακτές µε γαλάζια σηµαία  

3. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.03.005 µε τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ 

κλπ», το ποσό των 77,00 €, για προµήθεια αερόθερµου για το πάρκινγκ 

4. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.03.001 µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», το ποσό των 350,00 €, για προµήθεια γραφικής ύλης για τα 

γραφεία της επιχείρησης  
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5. Σε βάρος του Κ.Α. 64.04.02.001 µε τίτλο «ΕΞΟ∆Α ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ –COURIER κλπ», το 

ποσό των 57,70 €, για συνδροµή στο ταχυδροµείο για µίσθωση θυρίδας 

6. Σε βάρος του Κ.Α. 13.01.01.023 µε τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3d», το ποσό των 2.800,00 €, για αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισµού ο οποίος 

θα χρησιµοποιηθεί στην αίθουσα 3D. 

7. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.03.000 µε τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ 

κλπ», το ποσό των 1.600,00 €, για αγορά ηλεκτρολογικού υλικού το οποίο θα 

χρησιµοποιηθεί στα γραφεία της επιχείρησης µας 

8. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.04.001 µε τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το ποσό των 600,00 €, για εργασία που αφορά την τοποθέτηση 

εξοπλισµού και εγκατάσταση συσκευών για την αναβάθµιση και  την καλύτερη 

λειτουργία  των µηχανηµάτων  στην αίθουσα 3D και στα γραφεία της επιχείρησης. 

9. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.059 µε τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΙ ΕΞΟ∆Α ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΠΑ», το ποσό των 5.000,00 €, 

για την ταξινόµηση εγγράφων της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ από το 2008 έως σήµερα 

αρχειοθέτηση ανά είδος εγγράφου και έτους όλων των εγγράφων της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α 

∆.ΑΕ, καταγραφή όλων των τουριστικών επιχειρήσεων του ∆ήµου, εύρεση µέσω της 

καταγραφής των επιχειρήσεων πελατολογίου για την εφαρµογή του visit aristotelis την 

οποία µέρος της διαχειρίζεται η ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ και την διαχείριση του πελατολογίου 

µε σκοπό την καταχώρηση τους µε αντίτιµο. 

10. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.049  µε τίτλο «ΕΞΟ∆Α & ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ-

∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ-∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ», το ποσό των 755,00 €, για ανάθεση σε δικηγόρο για 

σύνταξη εξωδίκου για ενοικιαστές ακινήτων που έχουν οφειλές, για γνωµοδότηση για 

δικαστική υπόθεση Αλεξούδη Νίκου- Καππα Αθηνά κι έρευνα στο υποθηκοφυλακείο για 

κάµπινγκ . Επίσης ανάθεση σε δικαστικούς  επιµελητές για επίδοση των εξωδίκων   

11. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.03.002  µε τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ 

κλπ», το ποσό των 1.855,00 €, για προµήθεια συστήµατος παρακολούθησης µε κάµερες 

στο Άλσος 

12. Σε βάρος του Κ.Α.15.01.03.005 µε τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ 

κλπ», το ποσό των 1.400,00 €, για προµήθεια συστήµατος παρακολούθησης µε κάµερες 

στο Πάρκινγκ. 

13. Σε βάρος του Κ.Α.15.01.11.000 µε τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ», το ποσό των 278,00 €, για την εξαγορά από την Xerox  του 

φωτοτυπικού µηχανήµατος που έχουµε προµηθευτεί µε   leasing και λήγει. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 20/2017 
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Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασµα 
Ιερισσός03-03-2017 

 
Ο Πρόεδρος  

 
 
 
 

      Βαλσαµής Ελευθέριος 
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