
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 19/19-10-2017 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:  2 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  76  

 

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 της αντίστοιχης πίστωσης 

που θα αφορά αντίστοιχα: 

Μετά την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΑΞΤΑΔΑ θα πρέπει να ψηφίσουμε ανάλογη 

πίστωση στον κωδικό  για τις πάγιες λειτουργικές δαπάνες του camping  που έχει αναμορφωθεί 

 
  Ψήφιση πιστώσεων 
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Την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών με το Νόμο 4178/2013 στο υποκατάστημα 

camping, της επιχείρησής μας 

Τη προμήθεια διαφημιστικών φυλλαδίων για το 3D CINEMA της επιχείρησης μας 

Την επισκευή με ανταλλακτικά του σκάφους “Αμμουλιανή 2003”  της επιχείρησης μας 

Τη προμήθεια τεσσάρων τεμαχίων παγκάκια για το parking  της επιχείρησης μας 

Τη πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών στο ΙΚΑ 

Τη προμήθεια υλικών( χρώματα, πινέλα, εργαλεία χειρός, κτλ) για το camping της 

επιχείρησης μας 

  

 

      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 πιστώσεις: 

1. Σε βάρος του Κ.Α 64.04.00.004 με τίτλο «ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

(ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)», το ποσό των 1.000,00€ για πάγιες λειτουργικές δαπάνες του camping  

2. Σε βάρος του Κ.Α 64.01.01.063 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ», το ποσό των 1.227,60€ για την τακτοποίηση των 

αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με το Νόμο 4178/2013, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη 

η κατάταξη όλων των κάμπινγκ της χώρας  θα πρέπει να νομιμοποιήσουμε τυχόν 

αυθαίρετες κατασκευές ή μικροπαρεμβάσεις που έγιναν στα τελευταία 40 χρόνια 

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

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΕΚΘΕΣΕΩΝ», το ποσό των 930,00€ για την προμήθεια 

διαφημιστικών φυλλαδίων για το 3D CINEMA της επιχείρησης μας. Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α 

Δ.Α.Ε  κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών θα συμμετάσχει σε  τουριστικές εκθέσεις 

και θα πρέπει να εκτυπώσουμε διαφημιστικά φυλλάδια για την προβολή του 3D 

CINEMA 

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

το ποσό των 2.852,00€ για την επισκευή του σκάφους “Αμμουλιανή 2003”. Το σκάφος 

παρουσίασε ξανά πρόβλημα με την μηχανή του με αποτέλεσμα να τεθεί εκ νέου εκτός 

λειτουργίας. Είναι εξαιρετική ανάγκη το σκάφος να επισκευαστεί εκ νέου και να 

συνεχίσει τα δρομολόγια που εκτελεί καθώς δεν υπάρχει άλλο σκάφος που να εκτελεί τα  

βραδινά δρομολόγια και ως εκ τούτου η νήσος Αμμουλιανή είναι αποκλεισμένη τις 

βραδινές ώρες με ότι αυτό συνεπάγεται για τους μόνιμούς και μη κατοίκους της. Η 

μηχανή θα πρέπει να βγει, να αποσυναρμολογηθεί, να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές 
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με τα ανταλλακτικά και να ξανασυναρμολογηθεί  από έμπειρο μηχανικό, ο οποίος θα 

επιληφθεί της σοβαρότητας της κατάστασης και θα φροντίσει την άμεση και σωστή 

παράδοση. Επίσης θα γίνει γενικός έλεγχος του σκάφους. 

5. Σε βάρος του Κ.Α 15.01.03.005 με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-

ΣΚΕΥΩΝ κλπ», το ποσό των 1.215,20€ για την προμήθεια τεσσάρων τεμαχίων 

παγκάκια για το parking υποκατάστημα, της επιχείρησης μας. Ο χώρος του parking θα 

πρέπει να εφοδιαστεί με τέσσερα παγκάκια διότι  ότι δεν υπάρχει  κάποιο παγκάκι για 

την αναμονή των πελατών μας. Προς διευκόλυνση των πελατών του parking αλλά και 

για τον καλλωπισμό του θα προχωρήσουμε στην προμήθεια από τέσσερα ξύλινα 

παγκάκια. 

6. Σε βάρος του Κ.Α 64.11.98.000 με τίτλο «ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ», το ποσό των 78,14€ την πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών στο ΙΚΑ 

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

το ποσό των 1.230,00€ για τη προμήθεια υλικών για το camping υποκατάστημα της 

επιχείρησης μας. Το διάστημα αυτό  πραγματοποιούνται εργασίες στο camping για την 

επισκευή κάποιων μικροζημιών που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Για 

την ολοκλήρωση των  εργασιών αυτών απαιτούνται υλικά όπως χρώματα, πινέλα, 

εργαλεία χειρός, κόλλα, τσιμέντο. 

 

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

κάνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ανάδοχο. 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 76/2017 

    

  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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