
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 08/12-04-2017 τακτικής συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 

 
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τετάρτη (12) δώδεκα του 

μηνός Απριλίου 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 272/2017 πρόσκληση 

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

 

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 4 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:  28  

 

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

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

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

με την υπ’ αριθμόν 462/2016, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη, 

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

Δ.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’): 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 που θα αφορούν αντίστοιχα: 

1.  Προμήθεια και αντικατάσταση της κεντρικής πόρτας εισόδου και προμήθεια και 

αντικατάσταση δύο (2) εσωτερικών πορτών της αίθουσας 3D. 

 
Ψήφιση πιστώσεων 
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2. Προμήθεια σημαιών, αυτοκόλλητων, banner και roll up που θα χρησιμοποιηθούν για να 

καλύψουν τις ανάγκες προβολής της επιχείρησης μας.  

3. Προμήθεια ξύλων καστανιάς για την επισκευή της στέγης της αποθήκης στο camping 

υποκατάστημα της επιχείρησης μας, όπου φυλάσσονται όλα τα απαραίτητα υλικά για να 

λειτουργήσει η υπηρεσία πρασίνου.  

4. Εργασία που αφορά χωματουργικές εργασίες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 

του camping, υποκατάστημα της επιχείρησής μας.  

5. Προμήθεια για ταμπελάκια που θα χρησιμοποιηθούν στο Άλσος του Αριστοτέλη. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ  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.Δ.Α Δ.ΑΕ οικονομικού έτους 2017 την παρακάτω πίστωση: 

1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.01.001 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ», το ποσό των 

3.720,00 €, για την αντικατάσταση πόρτας εισόδου αίθουσας 3D και reception για τις 

ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης. 

2. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.57.001 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 

(ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ,ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΤΛ )», το ποσό των 600,00 €, για την  προμήθεια 

σημαιών, αυτοκόλλητων,banner, και roll up για να καλύψουν  τις ανάγκες προβολής της 

επιχείρησης μας.  

3. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.099 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ», το ποσό των 200,00 €, για την προμήθεια ξύλων καστανιάς για την 

επισκευή της στέγης της αποθήκης στο camping  υποκατάστημα της επιχείρησής μας, 

όπου φυλάσσονται όλα τα απαραίτητα υλικά για να λειτουργήσει η υπηρεσία πρασίνου. 

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» το ποσό των 120,00 €, που αφορά χωματουργική εργασία για τη 

διαμόρφωση θέσεων του camping, υποκαταστήματος της επιχείρησής μας. 

5. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.99.002 με τίτλο «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ –

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ –ΕΚΘΕΣΕΩΝ» το ποσό των 285,20 €, για την προμήθεια 

ταμπελών για το Άλσος του Αριστοτέλη. 

                                 

                                      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 28/2017 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 12-04-2017 

 
Ο Πρόεδρος  

 
 
 
 

 Βαλσαμής Ελευθέριος 
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