
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 07/17-03-2017 τακτικής συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 

 
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (17) δέκα επτά του 

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

Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, ύστερα  από την με αριθμό πρωτοκόλλου 233/2017 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:  3 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  26  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Mε την υπ αριθμόν 68/2016 αποφασίσθηκε η ανάθεση σε 

εταιρεία, ανάπτυξης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και tablets της δημιουργίας application με την 

ονομασία εφαρμογής visit Aristotelis για την διαφήμιση και τουριστική προβολή της ΑΞ.ΤΑ.Δ.Α 

Δ.ΑΕ και των υποκαταστημάτων της, θεωρώντας αναγκαίο να διαφημίζουμε με τον κάθε δυνατό 

τρόπο την επιχείρηση και να προσαρμοζόμαστε στα νέα τεχνολογικά δεδομένα της εποχής. Η 

εφαρμογή εγκαταστάθηκε και μετά το Πάσχα θα μας δίνετε και μια επιπλέον δυνατότητα  μέσω 

αυτής να προβάλλονται επιχειρήσεις του Δήμου που έχουν σχέση με τον τουρισμό. Προτείνω για 

να βγει και το κόστος της εφαρμογής να βάλουμε στην εφαρμογή επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού γενικότερα έναντι κάποιου αντιτίμου και να 

προβάλλονται μέσω αυτής»  

   

 

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

θέμα: 

 

 
 Διαφήμιση επιχειρήσεων μέσω του  visitaristotelis 

 

ΑΔΑ: 7ΧΞΟΟΕΥ9-ΨΥΟ



Αποφασίζει  ομόφωνα 

Α. Την προβολή μέσω της εφαρμογής visit Aristotelis επιχειρήσεων του Δήμου μας που 

δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού. Επιπλέον η εφαρμογή θα δίνει την δυνατότητα 

ανάρτησης προς δημοσίευση ή διαφήμιση ένα γεγονός (εκδήλωση) ή μια προσφορά προς τον 

χρήστη της εφαρμογής. Για την εισαγωγή μιας επιχείρησης στην εφαρμογή «Visit Aristotelis» 

υπάρχει ετήσια συνδρομή η οποία ορίζεται από 1/7/2017 έως 30/6/2018. 

 
Β. Την καθιέρωση τιμοκαταλόγου ως εξής: 

Για την εισαγωγή μιας επιχείρησης στην εφαρμογή «Visit Aristotelis» υπάρχει ετήσια συνδρομή η 

οποία ορίζεται από 1/7/2017 έως 30/6/2018 και διαμορφώνεται ως εξής. 

           ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ        ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
5*  100€  (6 οθόνες προβολής) 
4*   80€   (5 οθόνες προβολής) 
3*   60€   (4 οθόνες προβολής) 
2*   40€   (3 οθόνες προβολής) 
1*   20€   (2 οθόνες προβολής)  
 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ         ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
4Ⱡ  80€  (5 οθόνες προβολής) 
3Ⱡ  60€  (4 οθόνες προβολής) 
2Ⱡ  40€  (3 οθόνες προβολής) 
1Ⱡ  20€  (2 οθόνες προβολής) 
 
Σχετικά με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις η  συνδρομή ορίζεται ως εξής:  
 ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
(ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ,ΚΑΦΕ-
ΜΠΑΡ,ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ,ΤΑΞΙ, ΦΟΥΡΝΟΙ, 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ 
κλπ) 

   
                30€ (2 οθόνες προβολής) 

             CAMPING                 50€ (4 οθόνες προβολής) 
 

Η ανάρτηση γεγονότος/εκδήλωσης  στην εφαρμογή ανέρχεται στα 15€ ανά ανάρτηση και η 

διάρκεια της θα είναι από 5-7 ημέρες  πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης. Η προβολή της θα 

γίνεται μέσω ειδοποίησης στους χρήστες της εφαρμογής και μέσω εικόνας-ηλεκτρονικής αφίσας. 

Το ίδιο ισχύει και για την ανάρτηση προσφοράς,  ανάλογα με τη χρονική διάρκειά της.   

Οι παραπάνω τιμές αναφέρονται στο basic pack(βασικό πακέτο) της εφαρμογής με τις 

αντίστοιχες οθόνες προβολής που αναγράφονται. Η επιπλέον προβολή της κάθε επιχείρησης (extra 

pack) ανέρχεται στα 10€/επιπλέον ανά οθόνη προβολής, με μέγιστο όριο τις 10 οθόνες ανά 

επιχείρηση και δεν περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. 

 

  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 26/2017 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

ΑΔΑ: 7ΧΞΟΟΕΥ9-ΨΥΟ



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 17-03-2017 

 
Ο Πρόεδρος  

 
 
 
 

      Βαλσαμής Ελευθέριος 

ΑΔΑ: 7ΧΞΟΟΕΥ9-ΨΥΟ
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