
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 17/08-09-2017 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (08) οκτώ του 

μηνός Σεπτεμβρίου του χρόνου 2017 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 750/2017 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 
 

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  
 

 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  1 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  63  

 

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 τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με το Νόμο 4178/2013 στο 

Αναψυκτήριο 2 Ολυμπιάδας. 

Τη προμήθεια   κοντομάνικων μπλουζών για εκδήλωση στην αίθουσα 3D της επιχείρησης 

μας. 

 
  Ψήφιση πιστώσεων 
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Τη προμήθεια έντυπου ενημερωτικού-διαφημιστικού υλικού για το parking υποκατάστημα 

της επιχείρησης μας. 

Της επισκευής, με ανταλλακτικά,  της αντλίας Marine Volvo και του μπεκ πετρελαίου  του 

σκάφους Αμμουλιαννή 2003της επιχείρησης μας. 

Την αμοιβή των ελεγκτών για την οικονομική χρήση του 2016 σύμφωνα με την υπ αριθμόν 

9/2016 απόφαση γενικής συνέλευσης της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ. 

Τη συνδρομή στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής για το έτος 2017. 

Πληρωμή παραβόλου για δημοσίευση του ισολογισμού 2016 στο ΓΕΜΗ. 

Τη  δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα της περίληψης της διακήρυξης  της μίσθωσης ελαφρού 

τύπου εταιρικού επαγγελματικού  αυτοκινήτου με υπηρεσίες leasing. 

 

      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 64.01.01.063 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ», το ποσό των 1.240,00 €  για την τακτοποίηση 

αυθαίρετων κατασκευών με το Νόμο 4178/2013 στο Αναψυκτήριο 2 Ολυμπιάδας. Στο 

Αναψυκτήριο 2 έχουν γίνει στο παρελθόν διάφορες κατασκευές καθ υπέρβαση της 

οικοδομικής άδειας. Καθώς το αναψυκτήριο μισθώθηκε από νέο ενοικιαστή έπειτα από 

δημοπράτηση απαιτείται να τακτοποιηθούν οι αυθαίρετες κατασκευές προκειμένου να 

εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες λειτουργίας. 

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

ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ κλπ)», το 

ποσό των 109,12€ την προμήθεια  16 μπλουζών κοντομάνικων για την εκδήλωση που 

θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουσα 3D της επιχείρησης μας. Η εκδήλωση αποτελεί 

μέρος της ευρύτερης προσπάθειας που γίνεται για την προώθηση της αίθουσας 3D σε 

ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικά πρακτορεία και γενικότερα σε φορείς τουρισμού. 

3. Σε βάρος του Κ.Α 64.10.99.005 με τίτλο «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ -

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ», το ποσό των 483,60 € την προμήθεια έντυπου 

ενημερωτικού-διαφημιστικού υλικού για το parking υποκατάστημα της επιχείρησης μας 

με σκοπό την περαιτέρω ενημέρωση των επισκεπτών της Ουρανούπολης για τις 

υπηρεσίες που προσφέρει το parking και ως εκ τούτου την αύξηση της επισκεψιμότητας 

και των αναμενόμενων εσόδων από το προαναφερθέν υποκατάστημα της επιχείρησης 

μας.  
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4. Σε βάρος του Κ.Α 64.09.04.003 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ», 

το ποσό των 1.140,80 €, η εργασία αφορά την επισκευή με ανταλλακτικά της αντλίας 

Marine Volvo και του μπεκ πετρελαίου του σκάφους «Αμμουλιανη 2003» τα οποία 

υπέστησαν σημαντικές φθορές με αποτέλεσμα το ανωτέρω σκάφος να ακινητοποιηθεί 

και πλέον να μην πραγματοποιούνται τα δρομολόγια Τρυπητή -Αμμουλιανή  και 

Αμμουλιανή-Τρυπητή. Η δαπάνη χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά επείγουσα διότι 

βρισκόμαστε ακόμη σε περίοδο έντονης τουριστικής κίνησης και το σκάφος 

Αμμουλιανή 2003 πραγματοποιεί τα βραδινά δρομολόγια και δεν υπάρχει κάποιο άλλο 

σκάφος για να το αντικαταστήσει. 

5. Σε βάρος του Κ.Α 64.01.01.054 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ  ΕΛΕΓΚΤΩΝ», το ποσό 

των 700,00 €  για την αμοιβή των ελεγκτών για την έκθεση για τον ισολογισμό χρήσης 

2016 

6. Σε βάρος του Κ.Α 64.01.01.021 με τίτλο «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ», το ποσό των 

51,20 €  για τη συνδρομή στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής για το έτος 2017. 

7. Σε βάρος του Κ.Α 64.01.01.021 με τίτλο «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ»  το ποσό των 

10,00 € για πληρωμή παράβολου για την δημοσίευση του ισολογισμού 2016 στο ΓΕΜΗ 

8. Σε βάρος του Κ.Α  64.01.01.032 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ», το ποσό των 101,50 € για τη  δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα 

της περίληψης της διακήρυξης  της μίσθωσης ελαφρού τύπου εταιρικού επαγγελματικού  

αυτοκινήτου με υπηρεσίες leasing. 

 

      Β. 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 63/2017 

     Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 08-09-2017 

 
Ο Πρόεδρος  

 
 
 

 Βαλσαμής Ελευθέριος 
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