
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 11/24-05-2017 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 

 
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τετάρτη (24) είκοσι τέσσερις 

του μηνός Μαΐου του χρόνου 2017 και ώρα 15:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 379/2017 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  
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  
 

Λυκάκη Χρυσαυγή 
Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  2 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  39  

 

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: 

Προμήθεια  ειδών υγιεινής και πλακιδίων για την  ανακαίνιση του wc του parking  για 

λόγους υγιεινής και ευπρεπισμού. 

Προμήθεια οργάνων και ανταλλακτικών για την επιδιόρθωση των  διαδραστικών οργάνων 

που εκτίθενται στο Άλσος Αριστοτέλη. Τα όργανα αυτά βρίσκονται εκτεθειμένα στα φυσικά 

 
Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων 
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φαινόμενα καθ όλη τη διάρκεια του έτους και λόγω του ότι το Άλσος Αριστοτέλη είναι  ένα  πάρκο 

όπου μικρά και μεγάλα παιδιά έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν  τους νόμους της φυσικής μέσα 

από διαδραστικά παιχνίδια, η φθορά των οργάνων αυτών είναι θέμα χρόνου. Για λόγους 

λειτουργικούς, ασφάλειας αλλά και λόγους αισθητικής θα πρέπει άμεσα να επιδιορθωθούν έτσι 

ώστε το πάρκο του Αριστοτέλη να είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους επισκέπτες του, οι οποίοι κατά το 

πλείστον είναι σχολεία και οικογένειες με μικρά παιδιά. 

Προμήθεια ενός ηλιακού θερμοσίφωνα 200L κι ενός  ηλεκτρικού θερμοσίφωνα  120L για 

την κάλυψη αναγκών  του camping. Η καλοκαιρινή σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει και πρέπει να 

προβούμε άμεσα στην αντικατάσταση δύο (2) θερμοσιφώνων λόγω αυξημένης κίνησης φέτος στο 

κάμπινγκ έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των κατασκηνωτών για ζεστό νερό.  

Συντήρηση των  υπαρχόντων ηλεκτρικών και ηλιακών θερμοσίφωνων στις εγκαταστάσεις 

στου camping  και εγκατάσταση δύο (2) θερμοσιφώνων, ενός ηλιακού και ενός ηλεκτρικού  για την 

κάλυψη των αυξημένων αναγκών των κατασκηνωτών  σε ζεστό νερό που αναμένεται κατά τη 

διάρκεια της τουριστικής περιόδου η οποία έχει ήδη ξεκινήσει.  

Προμήθεια και εφαρμογή αρωματικών χώρου και απολυμαντικών wc  για την κάλυψη των 

αναγκών των γραφείων και της αίθουσας 3d   της επιχείρησης. 

Προμήθεια εισιτηρίων εισόδου  για την κάλυψη των αναγκών του Άλσους έτσι ώστε να 

καλυφθούν οι ανάγκες σε εισιτήρια ενόψει  της τουριστικής περιόδου που έχει ήδη ξεκινήσει. 

Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να προχωρήσει χωρίς προβλήματα η καλοκαιρινή 

περίοδος. 

Προμήθεια Plexiglass για  την επιδιόρθωση του υδροστρόβιλου στο Άλσος Αριστοτέλη. Ο 

υδροστρόβιλος, όπως και τα υπόλοιπα όργανα αθλοπαιδείας που φιλοξενούνται στο Άλσος 

Αριστοτέλη, βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο με αποτέλεσμα να  υφίστανται φθορές λόγω των 

καιρικών συνθηκών. Το Plexiglass που περιβάλει τον υδροστρόβιλο έχει ρωγμές και ως εκ τούτου 

υπάρχει διαρροή του εσωτερικού υγρού. Πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στην αντικατάσταση του  

Plexiglass για να αποφύγουμε μεγαλύτερο πρόβλημα.  

Προμήθεια διάφορων διαφημιστικών φυλλαδίων, διαφημιστικών χαρτών και αυτοκόλλητων  

για την κάλυψη της τουριστικής προβολής της επιχείρησης μας καθώς και για την προώθηση της 

εφαρμογής visitaristotelis. Η προμήθεια των παραπάνω υλικών πραγματοποιείται στα πλαίσια της 

προσπάθειας της   ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας 

αλλά και την προβολή  και προώθηση  των τοπικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 

ευρύτερη περιοχή του δήμου μας με απώτερο σκοπό την αύξηση  του τουρισμού και την ενίσχυση 

της τοπικής οικονομίας. 

Προμήθεια  φαρμακευτικού και παραφαρμακευτικού υλικού για την ανανέωση του 

φαρμακείου  στο camping. Η καλοκαιρινή σεζόν έχει ήδη αρχίσει και πρέπει να ανανεώσουμε το 

φαρμακείο του camping με τα απαραίτητα φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά υλικά έτσι  ώστε 
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να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό που ίσως συμβεί κατά 

την διάρκεια της τουριστικής σεζόν. Πρέπει να προβούμε άμεσα στην ανανέωση αυτή διότι στον 

προβλεπόμενο ετήσιο έλεγχο που πραγματοποιήσαμε διαπιστώσαμε ότι όλα σχεδόν τα σκευάσματα 

του φαρμακείου μας είχαν λήξει ή  ήταν ήδη ανοιχτά από το προηγούμενο χρόνο και πρέπει να 

αντικατασταθούν άμεσα. Η ακτή εξάλλου είναι βραβευμένη με γαλάζια σημαία και υπάρχουν και 

κάποια προαπαιτούμενα.  

Προμήθεια δύο πυροσβεστήρων και την αναγόμωση ενός πυροσβεστήρα. Η προμήθεια 

πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα αφού έχει ήδη ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη επισκευή του 

σκάφους και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία του πρωτοκόλλου από το λιμεναρχείο και να 

ξεκινήσουν τα δρομολόγια του σκάφους απαιτείται η πιστοποίηση για τους πυροσβεστήρες 

 

 

 
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 πίστωσεις: 

1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.005 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», 

το ποσό των 1,046,00 €,  για την  ανακαίνιση του wc του parking  

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

ΣΚΕΥΩΝ κλπ», το ποσό των 1.542,56 €, για την προμήθεια οργάνων και ανταλλακτικών 

για την επιδιόρθωση των  διαδραστικών οργάνων που εκτίθενται στο Άλσος Αριστοτέλη  

3. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.03.004 με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-

ΣΚΕΥΩΝ κλπ», το ποσό των 885,00€, για προμήθεια ενός ηλιακού θερμοσίφωνα 200L 

κι ενός  ηλεκτρικού θερμοσίφωνα  120L για την κάλυψη αναγκών  του camping  

4. Σε βάρος του Κ.Α 64.09.04.004 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το ποσό των 450,00€, για τη συντήρηση των  υπαρχόντων 

ηλεκτρικών και ηλιακών θερμοσίφωνων στις εγκαταστάσεις στου camping  και για την  

εγκατάσταση δύο (2) θερμοσιφώνων, ενός ηλιακού και ενός ηλεκτρικού  

5. Σε βάρος του Κ.Α 64.08.09.001 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ –ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» 

το ποσό των 830,08€, για την προμήθεια και εφαρμογή αρωματικών χώρου και 

απολυμαντικών wc  για την κάλυψη  αναγκών των γραφείων και της αίθουσας 3d   της 

επιχείρησης  
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6. Σε βάρος του Κ.Α 64.10.99.002 με τίτλο «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ -

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» το ποσό των 558,00€ για την προμήθεια εισιτηρίων 

εισόδου  για την κάλυψη των αναγκών του Άλσους έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες 

σε εισιτήρια ενόψει  της τουριστικής περιόδου που έχει ήδη ξεκινήσει  

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

ΣΚΕΥΩΝ κλπ» το ποσό των 496,00€  για  προμήθεια Plexiglass για  την επιδιόρθωση 

του υδροστρόβιλου στο Άλσος Αριστοτέλη  που έχει ρωγμές  

  8. Σε βάρος του Κ.Α 64.10.99.001 με τίτλο «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ -

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΕΚΘΕΣΕΩΝ» το ποσό των 1135,00€ για την Προμήθεια 

διάφορων διαφημιστικών φυλλαδίων, διαφημιστικών χαρτών και αυτοκόλλητων  για την 

κάλυψη της τουριστικής προβολής της επιχείρησης μας καθώς και για την προώθηση της 

εφαρμογής visitaristotelis  

  9.  Σε βάρος του Κ.Α 64.08.09.004 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» 

το ποσό των 260,00€ για την προμήθεια φαρμακευτικού και παραφαρμακευτικού υλικού για 

την ανανέωση του φαρμακείου  στο camping  

 10. Σε βάρος του Κ.Α 64.09.04.003 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ» 

το ποσό των 171,12€ για την προμήθεια δύο πυροσβεστήρων και αναγόμωση ενός 

πυροσβεστήρα για το σκάφος Αμμουλιανή 2003  

B. Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για τις αναθέσεις αφού πραγματοποιήσει την έρευνα αγοράς και κάνει 

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους αναδόχους. Επίσης να προχωρήσει σε κάθε 

νόμιμη ενέργεια σύμφωνα με την υπ αριθμόν 6/2017 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης περί 

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων που έχει γίνει. 

 

                                 

                                             Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 39/2017 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 24-05-2017 

 
Ο Πρόεδρος  

 
 
 
 

 Βαλσαμής Ελευθέριος 
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