
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 19/09-10-2017 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε. 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (19) δέκα εννιά του 

μηνός Οκτωβρίου του χρόνου 2017 και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 829/2017 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:  1 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  75  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Έχοντας υπόψη: 

α) την παρ.2 του άρθρου 257 του ΔΚΚ όπως έχει τροποποιηθεί από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του 

άρθρου 377 του Ν. 4412/16 

β) τα άρθρα 54-61-116-117-118  του Ν.4412/2016 Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και 

υπηρεσιών 

γ) την  παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 περί πολυετών δαπανών 

δ) Τη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης  

ε) Το πρωτογενές αίτημα του Φορέα μας (ΑΔΑΜ 17REQ001615336 2017-06-29) που 

υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιχείρησης. 

 στ) Την ΑΑΥ 100/2017 του Φορέα μας (με αρ. πρωτ 617/2017) όπου υπογράφεται από τον 

Πρόεδρο της Επιχείρησης και εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους 5.500,00 Ευρώ 

(πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισμού εξόδων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ του οικονομικού έτους 2017 και που γίνεται 

δέσμευση για πίστωση 44.500,00 ευρώ για τα επόμενα 5 χρόνια στους αντίστοιχους 

προϋπολογισμούς. 

 
  Κατακύρωση διαγωνισμού leasing 
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ζ) Την με αριθμ. 49/2017 απόφαση του Δ.Σ της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ, με την οποία έγινε η ψήφιση 

πίστωσης 

η) Την με αριθμ. 65/2017 απόφαση του Δ.Σ της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ με την οποία εγκρίθηκαν, α) η 

διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας μίσθωση ελαφρού τύπου 

εταιρικού επαγγελματικού αυτοκινήτου με υπηρεσίες leasing, β) οι τεχνικές προδιαγραφές και  

γ) καθορίσθηκαν οι όροι της δημοπράτησης  

θ) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας είναι μέχρι 50.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ, κατά κωδικό 

αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών-Υπηρεσιών. 

ι) την προσφορά της AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

HERZ 

κ) τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού που έλαβε χώρα στις 5-10-2017 στα γραφεία της 

ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ 

κα) Το με αριθ. πρωτ. 811/0-10-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 

και το γεγονός ότι η Επιτροπή διαγωνισμών αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του μοναδικού 

φακέλου που κατατέθηκε στο διαγωνισμό, συνέταξε τα πρακτικά και γνωμοδότησε υπέρ της 

κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού στην: AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HERZ  Βιλτανιώτη 31 ΤΚ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ, Α.Φ.Μ. 094005806 – 

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ επειδή η προσφορά του είναι εντός των ορίων που δηλώσαμε, καλύπτει τις 

τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και συνεπώς κρίνεται τεχνικά αποδεκτή και επιπλέον είναι 

η μοναδική. Προτείνεται η ανάθεση στην HERZ. 

 

 

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

θέμα: 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

Α. Ανακηρύσσει τελικό μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας  

μίσθωση ελαφρού τύπου εταιρικού επαγγελματικού αυτοκινήτου με υπηρεσίες leasing, με το ποσό 

των 49.958,36 €, συνολικά για 5 χρόνια την AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HERZ Βιλτανιώτη 31 ΤΚ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ, Α.Φ.Μ. 094005806 – 

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ο οποίος ήταν ο μοναδικός υποψήφιος και κατέθεσε ολοκληρωμένο φάκελο 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους της διακήρυξης.  

Η ψήφιση πίστωσης για το 2017 ποσού 5.500,00 ευρώ έγινε με την υπ αριθμόν 49/2017 απόφαση 

της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ. 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί στην υπογραφή συμφωνητικού σύμφωνα με τους όρους 

της διακήρυξης. 
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                                      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 75/2017 

  

 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 19-10-2017 

 
Ο Πρόεδρος  

 
 
 
 

 Βαλσαμής Ελευθέριος 
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