
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 10/10-05-2017 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 

 
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τετάρτη (10) δέκα του μηνός 

Μαΐου του χρόνου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο 

της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 326/2017 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:  35  

 

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: 

 To σκάφος έχει  τραβηχθεί στο λιμάνι της Τρυπητής για την καθιερωμένη επιθεώρηση εκτός 

θαλάσσης. Κατά τον έλεγχο που  έγινε διαπιστώθηκαν σημαντικές φθορές που πρέπει άμεσα να 

επισκευαστούν πριν πέσει το σκάφος μέσα στη θάλασσα.  Η εργασία αφορά την επισκευή των 

 
Ψήφιση πιστώσεων 
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ημιαξονίων του σκάφους τα οποία από την πολύχρονη παραμονή στο νερό έχουν στραβώσει με 

αποτέλεσμα να ξεβιδώσουν οι βίδες που στηρίζουν την προπέλα και ως εκ τούτου  να στραβώσει το 

ένα φτερό της προπέλας. Σημαντικές επίσης φθορές έχουν υποστεί τα κολάρα του σκάφους (φλάπς) 

στα οποία στηρίζεται ο άξονας του σκάφους. Η καρίνα του σκάφους χρήζει  επίσης επιδιόρθωσης  

καθώς υπάρχουν χτυπήματα και το χρώμα έχει ξεθωριάσει. Όλες οι παραπάνω εργασίες πρέπει να 

υλοποιηθούν άμεσα καθώς το σκάφος πρέπει να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του ως προς 

την εξυπηρέτηση των κατοίκων της νήσου Αμμουλιαννής όπως και των επισκεπτών αυτής καθώς 

πλέον έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος. Επίσης θα χρειαστεί η προμήθεια  ανταλλακτικών και 

διάφορων αναλωσίμων για την αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών που βρίσκονται στο σκάφος 

και λόγω της πολυκαιρίας δεν είναι πλέον χρηστικά  καθώς  και  προμήθεια από  αναλώσιμα, 

βερνίκια  και γενικότερα είδη καθαρισμού και ευπρεπισμού  για  τον καθαρισμό και το βάψιμο του 

σκάφους έτσι ώστε να καλλωπιστεί ενόψει της καλοκαιρινής σεζόν που επρόκειτο να αρχίσει 

άμεσα. Τέλος θα χρειαστεί να εκδοθεί ένα αεροπορικό εισιτήριο για την διαδρομή Θεσσαλονικη-

Αθήνα με επιστροφή για τον πρόεδρο της επιχείρησης για να συμμετέχει στο 1ο Πανελλήνιο 

μαραθώνιο ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών για την τοπική αυτοδιοίκηση όπου θα παρουσιάσει 

την εφαρμογή visitaristotelis το Σαββατοκύριακο καθώς και στην τελετή βράβευσης tτων ακτών με 

γαλάζια σημαία για το 2017. Τέλος υπάρχει μια οφειλή 123,24  στο ΙΚΑ και επειδή χρειαζόμαστε 

άμεσα ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το Τελωνείο θα πρέπει να το 

τακτοποιήσουμε. 

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

θέμα: 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Α. 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 τις παρακάτω πιστώσεις: 

1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.04.003 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ», 

το ποσό των 2.500,00 €, για την επισκευή με ανταλλακτικά ημιαξονίων, προπέλας, 

φλαπς και της καρίνας  του σκάφους «Αμμουλιανή 2003 

2. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.003 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ -

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», το ποσό των 1.200,00 €, για την  η προμήθεια  ανταλλακτικών και 

διάφορων αναλωσίμων για την αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών που βρίσκονται 

στο σκάφος και λόγω της πολυκαιρίας δεν είναι πλέον χρηστικά  καθώς  και  προμήθεια 

από  αναλώσιμα, βερνίκια  και γενικότερα είδη καθαρισμού και ευπρεπισμού  για  τον 

καθαρισμό και το βάψιμο του σκάφους έτσι ώστε να καλλωπιστεί ενόψει της 

καλοκαιρινής σεζόν που επρόκειτο να αρχίσει άμεσα 
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Β. 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 κι αποφασίζουμε την 

προμήθεια του εισιτηρίου από την Αεροπορία Αιγαίου Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρία (Aegean) : 

1. Σε βάρος του Κ.Α  64.01.01.001 ΜΕ ΤΊΤΛΟ « ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-

ΤΑΞΙΔΙΩΝ» το ποσό των 174,04 € για αεροπορικό εισιτήριο για την διαδρομή 

Θεσσαλονικη-Αθήνα με επιστροφή .   

 

Γ. 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 κι αποφασίζουμε την 

πληρωμη του στο ΙΚΑ 

1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.12.00.000 με τίτλο «ΠΡΟΣΤΙΜΑ -ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ», το ποσό 

των 123,24 €,  για πληρωμή οφειλής στο ΙΚΑ. 

 

                                 

                                             Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 35/2017 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 10-05-2017 

 
Ο Πρόεδρος  

 
 
 
 

 Βαλσαμής Ελευθέριος 
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