
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 15/02-08-2017 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 

 
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τετάρτη (02) δύο του μηνός 

Αυγούστου 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 687/2017 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:  53  

 

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 αντίστοιχής πίστωσης που 

αφορά την επισκευή με ανταλλακτικά της μηχανής του σκάφους «Αμμουλιανή  2003» της 

επιχείρησής μας. Η εργασία κρίνετε κατεπείγουσα καθώς το σκάφος κατά την διάρκεια 

προγραμματισμένου δρομολογίου  Τρυπητή – Αμμουλιανή, το Σάββατο 29-7 όπου επικρατούσαν 

άσχημες καιρικές συνθήκες παρουσίασε σοβαρή βλάβη στη μηχανή του. Καθ’ υπόδειξη του 

καπετάνιου του σκάφους πρέπει να γίνει άμεσα επισκευή της μηχανής (η σχετική καταγραφή έγινε 

άμεσα από το πλήρωμα του σκάφους ) γιατί υπάρχει κίνδυνος και για το σκάφος και για την 

 
  Ψήφιση πιστώσεων 

ΑΔΑ: Ω3ΙΤΟΕΥ9-ΦΔΔ





ασφάλεια των επιβαινόντων έτσι ώστε να μπορέσει το σκάφος να συνεχίσει τα δρομολόγια του. 

Δεδομένου ότι βρισκόμαστε εν τω μέσω της καλοκαιρινής σεζόν με αυξημένη κίνηση και 

δεδομένου ότι το σκάφος «Αμμουλιανή 2003» εκτελεί τα βραδινά δρομολόγια η δαπάνη πρέπει να 

προχωρήσει άμεσα καθώς κατά την διάρκεια της νύχτας δεν υπάρχει άλλος τρόπος πρόσβασης στη 

νήσο Αμμουλιανή. Για λόγους κοινωνικούς, τουριστικούς και οικονομικούς μιας και υπάρχει 

αυξημένη κίνηση και τα διαφυγόντα κέρδη της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ καθημερινά είναι μεγάλα η 

παραπάνω δαπάνη επιδιόρθωσης της μηχανής του σκάφους,  με τα αντίστοιχα ανταλλακτικά που 

θα χρειαστούν, και η άμεση επανέναρξη  των βραδινών δρομολογίων που εκτελεί πρέπει να 

προχωρήσει άμεσα. Όσον αφορά την καταχώρηση στο Μητρώο δημοσίων συμβάσεων του 

πρωτογενούς αιτήματος 80/31-12-2017 δεν κατέστει δυνατόν να γίνει την ίδια μέρα λόγω τεχνικού 

προβλήματος και υπερφόρτωσης του ηλεκτρονικού μητρώου. Την επόμενη μέρα ήτοι στις 1-8-2017 

το μητρώο έκλεισε πανελλήνια για τεχνικούς λόγους και συντήρηση. Η επαναφορά του μητρώου 

θα γίνει στις 9-8-2017 και η δαπάνη εκ παραδρομής θα περαστεί τότε. Αυτό γίνετε γιατί δεν 

μπορούμε ν αφήσουμε το σκάφος εκτός λειτουργίας για τόσες μέρες για τους λόγους που ανέφερα 

παραπάνω.» 

      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 την  παρακάτω πιστώση: 

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

το ποσό των 3.124,80 € για την  επισκευή με ανταλλακτικά της μηχανής του σκάφους 

«Αμμουλιανή  2003» της επιχείρησής 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. 

                                           Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 53/2017 

     Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 02-08-2017 

 
Ο Πρόεδρος  

 
 
 

 Βαλσαμής Ελευθέριος 
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