
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 13/14-07-2017 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 

 
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (14) δέκα τέσσερις 

του μηνός Ιουλίου του χρόνου 2017 και ώρα 14:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 597/2017 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:  1 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  48  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 1ο 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: 

    Την προμήθεια  υδραυλικών και εργαλείων χειρός. Η προμήθεια των παραπάνω υλικών και 

εργαλείων είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του camping καθώς πλέων βρισκόμαστε εν 

τω μέσω της καλοκαιρινής σεζόν και πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα οι ελλείψεις που υπάρχουν 

 
  Ψήφιση πιστώσεων 
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και να υπάρχει σχετικό απόθεμα. Η προμήθεια πρέπει να γίνει άμεσα για να αντικατασταθούν τα 

φθαρμένα υλικά και να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία του camping. 

Την προμήθεια φιδοαπωθητικών, δολωματικών σταθμών ποντικιών και ποντικοκτόνων για 

την κάλυψη των αναγκών του camping  καθώς είναι απαραίτητη η αντικατάσταση τους σε μηναία 

βάση, από την έναρξη της σεζόν έως και το κλείσιμο το camping. Η παραπάνω προμήθεια θα 

πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα καθώς το camping είναι πλήρες και πρέπει να διαφυλάξουμε την 

προστασία των κατασκηνωτών από  φίδια και ποντίκια. 

Την προμήθεια ενός χλοοκοπτικού τρακτέρ το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη φροντίδα του 

γκαζόν που περιβάλλει το κεντρικό υποκατάστημα της επιχείρησής μας. Κατά τη διάρκεια της 

άνοιξης διαμορφώσαμε τον περιβάλλοντα χώρο και φυτέψαμε γκαζόν γύρω από το κτήριο. 

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την καθαριότητα και το κάλλος του εξωτερικού χώρου πρέπει να 

προχωρήσουμε άμεσα στην προμήθεια του χλοοκοπτικού τρακτέρ. Η προμήθεια πρέπει να 

πραγματοποιηθεί άμεσα καθώς η φροντίδα του εξωτερικού χώρου του κτηρίου είναι άμεσο μέλημα 

μας και πλέον είναι εξαιρετικά χρονοβόρο η διαδικασία του κουρέματος του γκαζόν να γίνεται 

χειροκίνητα. Φυσικά το χλοοκοπτικό τρακτέρ θα χρησιμοποιηθεί και στα υπόλοιπα 

υποκαταστήματα της επιχείρησης μας για να καλύψει και τις εκεί ανάγκες (κάμπινγκ-άλσος-

πάρκινγκ). 

H συντήρηση του πάρκου Αριστοτέλη και περιλαμβάνει κούρεμα του γκαζόν, κόψιμο 

αγριόχορτων στα πρανή του πάρκου και στο parking καθώς και κλάδεμα δέντρων και θάμνων. Η 

εργασία απαιτεί συνεχή παρουσία και παρακολούθηση των αναγκών που προκύπτουν ανάλογα με 

τις καιρικές συνθήκες έτσι ώστε η εικόνα του πάρκου στους επισκέπτες να είναι άψογη.  Επίσης 

πρέπει να φυτευτούν δένδρα και καλλωπιστικοί θάμνοι προκειμένου να αναδεχθεί το φυσικό 

κάλους του πάρκου. 

Την προμήθεια και αντικατάσταση  8 κολώνων  φωτισμού στο camping, οποία έχουν υποστεί 

φθορές λόγω των καιρικών συνθηκών, αφού βρίσκονται εκτεθειμένα σε εξωτερικό περιβάλλον και 

πρέπει άμεσα να προβούμε στην αντικατάσταση τους για λόγους ασφαλείας. 

Την προμήθεια και την αντικατάσταση εννέα καθρεπτών που καλύπτουν όλη την επιφάνεια 

στους νιπτήρες στις τουαλέτες του camping  της επιχείρησης μας, οι οποίοι έχουν καταστραφεί και 

χρήζουν άμεσης αντικατάστασης τόσο για λόγους αισθητικής αλλά πρωτίστως για λόγους 

ασφάλειας, καθώς είμαστε στη μέση της καλοκαιρινής σεζόν.  

Την  προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων για την κάλυψη των  αναγκών του κεντρικού 

υποκαταστήματος της επιχείρησης μας  καθώς και των υποκαταστημάτων της. 

Την προμήθεια αντλίας ποτίσματος για την αντικατάσταση της προηγούμενης η οποία δεν 

μπορεί να επισκευαστεί. Η προμήθεια πρέπει να γίνει άμεσα καθώς βρισκόμαστε στο μέσον της 

καλοκαιρινής σεζόν και οι ανάγκες για το πότισμα του γκαζόν και των δένδρων είναι πολύ μεγάλες. 
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Την προμήθεια λαμπτήρων και ρελέ διαρροής που θα χρησιμοποιηθούν στο υποκατάστημα 

camping της επιχείρησης μας, προς αντικατάσταση των παλαιών που δεν λειτουργούν πλέον. 

Την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, διακόπτες, πρίζα, καλώδιο, λάμπα κτλ για τις 

ανάγκες  του  υποκαταστήματος  parking  της επιχείρησης μας. 

Την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και συγκεκριμένα φωτιστικών πάνελ οροφής led για 

την κάλυψη των αναγκών του κεντρικού υποκαταστήματος, της επιχείρησης μας.  

Την προμήθεια χρωμάτων, βερνικιών, τσιμεντοχρώματος και λοιπών υλικών τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν στη συντήρηση του πάρκου Αριστοτέλη και στον καλλωπισμό αυτού. Η 

συντήρηση του πάρκου κρίνεται απαραίτητη καθώς όλες οι εγκαταστάσεις του πάρκου βρίσκονται 

σε εξωτερικό χώρο και πρέπει να φροντίζουμε τόσο για την καλή εικόνα που παρουσιάζουν όσο 

και για την καλή τους λειτουργία. 

Τη μεταφορά της χελώνας ΔΕΗ  στο αναψυκτήριο 2 στη παραλία Ιερισσού (reload) μετά από 

παρατήρηση της ΔΕΗ. Η μεταφορά πρέπει να γίνει άμεσα από τον εσωτερικό χώρο στην εξωτερική 

πλευρά του αναψυκτηρίου για λόγους ασφαλείας των πελατών. 

Την επισκευή του ανελκυστήρα του κεντρικού υποκαταστήματος μας ο οποίος δυσλειτουργεί 

με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά δύσκολή η πρόσβαση στο κτήριο ατόμων μεγάλης ηλικίας αλλά 

και ατόμων με κινητικά προβλήματα 

Την ανανέωση της έγκρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του υποκαταστήματος του 

κάμπινγκ  η οποία λήγει και θα πρέπει να συνταχθεί και να υποβληθεί πλήρης φάκελος ανανέωσης-

τροποποίησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η υποβολή του φακέλου ανανέωσης θα γίνει 

στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, στο τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού 

σχεδιασμού για να  εγκριθεί. 

Τη σύνταξη  τοπογραφικού διαγράμματος για το camping της επιχείρησης μας έτσι ώστε να 

συμπεριληφθεί στο φάκελο υποβολής ανανέωσης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 

camping σύγχρονο τοπογραφικά με συντεταγμένες ΕΓΣΑ. 

Την προμήθεια 20 μπλουζών με τύπωμα για την εκδήλωση MED WEEK στο camping 

υποκατάστημα της επιχείρησης μας. Η δημοτική επιχείρηση υποστηρίζει τις δράσεις του 

οργανισμού Blue Flag Greece για καθαρές θάλασσες και ακτές. Στα πλαίσια της Δράσης  

BlueFlagMedWeek θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός  της ακτής κοντά στο camping της Ιερισσού 

και θα χρειαστούμε διακριτικά μπλουζάκια για τους συμμετέχοντες εθελοντές. 

Την ασφάλιση του σκάφους «Αμμουλιανή 2003» που ανήκει στην επιχείρηση μας. Η 

ασφάλιση πρέπει να προχωρήσει άμεσα καθώς την 2η Αύγουστου λήγει το προηγούμενο 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο και πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στην αντικατάσταση του.  
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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 των  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  64.08.09.004 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», 

το ποσό των 2.300,00 € για προμήθεια υδραυλικών και εργαλείων χειρός για την κάλυψη 

των αναγκών του camping  υποκαταστήματος της επιχείρησης μας  

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

ΠΡΑΣΙΝΟΥ», το ποσό των 2.100,00€ για προμήθεια από φιδοαπωθητικά, δολωματικούς 

σταθμούς ποντικιών και ποντικοκτόνα για τις ανάγκες του camping υποκαταστήματος 

της επιχείρησης μας  

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

ΣΚΕΥΩΝ κλπ, το ποσό των 2.600,00€ για προμήθεια χλοοκοπτικού τρακτέρ για την 

κάλυψη αναγκών του κεντρικού υποκαταστήματος της επιχείρησης μας. 

4. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.00.002  με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ» το ποσό των 2.418,20€ για τη 

συντήρηση του πάρκου Αριστοτέλη της επιχείρησης, κούρεμα γκαζόν, κόψιμο 

αγριόχορτων στα πρανή του πάρκου και στο παρκινγκ, κλάδεμα δέντρων και θάμνων 

και καλλωπισμός του μέσω της φύτευσης δένδρων και θάμνων. 

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

ΣΚΕΥΩΝ κλπ» το ποσό των 620,00€ για την προμήθεια και αντικατάσταση 9 

καθρεπτών για την κάλυψη των αναγκών του camping  της επιχείρησης μας. 

6. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.00.004 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» το ποσό των 496,00€  για την αντικατάσταση 8 κολωνάκια της Δ.Ε.Η  

στο υποκατάστημα camping της επιχείρησης μας. 

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

ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» το ποσό των 497,00€ για την προμήθεια γραφικής 

ύλης και αναλώσιμων για τις ανάγκες του κεντρικού καταστήματος και των 

υποκαταστημάτων της επιχείρησης μας. 

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

ΣΚΕΥΩΝ κλπ» το ποσό των 250,00€ για την προμήθεια αντλίας ποτίσματος για το 

camping της επιχείρησης μας. 
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9. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.03.000 με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-

ΣΚΕΥΩΝ κλπ» το ποσό των  421,60 € για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για 

τις ανάγκες του κεντρικού υποκαταστήματος, της επιχείρησης μας. 

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

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» το ποσό των 520,80€  για τη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τo 

camping υποκατάστημα της επιχείρησης μας 

11. Σε βάρος του Κ.Α 64.09.04.005  με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  το ποσό των 378,82€  για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τo 

parking υποκατάστημα, της επιχείρησης μας. 

12. Σε βάρος του 64.08.09.002με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ –ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» το 

ποσό των 1.070,00€  για προμήθεια χρωμάτων, βερνικιών, τσιμεντοχρώματος και 

λοιπών υλικών για την κάλυψη των αναγκών στο υποκατάστημα Άλσος της επιχείρησης 

μας. 

13. Σε βάρος του 64.09.01.001  με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» το ποσό των 146,32€ 

για τη μεταφορά χελώνας ΔΕΗ  στο αναψυκτήριο 2 στη παραλία Ιερισσού (reload). 

14. Σε βάρος του 64.09.04.001 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» το ποσό των 161,20€ για επισκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό 

υποκατάστημα της επιχείρησης μας. 

15. Σε βάρος του 64.01.01.063 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ»  το ποσό των 2.480,00€  για τη σύνταξη και την υποβολή φακέλου 

ανανέωσης-τροποποίησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το camping της 

επιχείρησης μας. 

16. Σε βάρος του 64.01.01.063 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ»  το ποσό των 300,00€ για τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για 

το camping της επιχείρησης μας. 

17. Σε βάρος του 64.10.99.004 τίτλο «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ» το ποσό των 136,40€ για προμήθεια μπλουζών με τύπωμα για την 

εκδήλωση MED WEEK στο camping υποκατάστημα της επιχείρησης μας. 

18. Σε βάρος του 64.06.01.000 τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» το ποσό 

των 200,00€ για ασφάλιση του σκάφους «Αμμουλιανή 2003» υποκαταστήματος της 

επιχείρησης μας. 

 

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. 
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                                   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 48/2017 

 

 

     Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 14-07-2017 

 
Ο Πρόεδρος  

 
 
 
 

 Βαλσαμής Ελευθέριος 
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