
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 20/15-11-2017 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε. 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τετάρτη (15) δέκα πέντε του 

μηνός Νοεμβρίου 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 873/2017 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:  6 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  84  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: Ο Δήμος Αριστοτέλη σε συνεργασία με την Αξιοποίηση 

Τουριστικών Ακινήτων Δημοτική ΑΕ, στα πλαίσια της Τουριστικής προώθησης του Δήμου μας και 

των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, αλλά και των Επιχειρήσεων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α 

Δ.Α.Ε, θα συμμετάσχουν στην «GREEK TOURISM EXPO 2017» στο METROPOLITAN EXPO 

την Αθήνα, στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού που θα πραγματοποιηθεί 8-10 Δεκεμβρίου 2017. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Ημερομηνία: 08 – 10 Δεκεμβρίου 2017, Διάρκεια: 3 ημέρες (Παρασκευή- Κυριακή) 

Η Έκθεση αναπτύσσεται στο περίπτερο Β30. 

Η 4η GREEK TOURISM EXRO παρουσιάζεται την φετινή χρονιά ανανεωμένη σε θεματολογία, με 

ιδέες προσαρμοσμένες στις σύγχρονες απαιτήσεις, με εκθέτες κύρους και χιλιάδες επαγγελματικούς 

επισκέπτες. Βασικός στόχος αποτελεί η δημιουργία νέων δεδομένων στην αγορά του Ελληνικού 

τουρισμού με παράλληλες εκδηλώσεις, Ημερίδες, Workshops και διαγωνισμούς. Στην έκθεση θα 

συμμετάσχουν 150 Διεθνής Hosted Buyers , 40 και πλέον χώρες , 6000 και πλέον B2B συναντήσεις 

με εκθέτες. Το μεγάλο πλεονέκτημα της GTE  είναι η συμμετοχή κορυφαίων Διεθνών Hosted 

Buyers από όλο τον κόσμο. Το 2017 η έκθεση πρόκειται να υποδεχθεί περισσότερους από 150 

 
  Συμμετοχή σε τουριστική  έκθεση 
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Hosted Buyers από 40 και πλέον χώρες: από Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα, Λίβανο, Ιράν, Κουβέιτ, Κατάρ. Η διεθνής τουριστική έκθεση στοχεύει σε 

σημαντικό άνοιγμα και στις αγορές της Ασίας και θα συμμετέχουν Buyers από: Ιαπωνία, Κίνα, Ν. 

Κορέα, και Ινδία. Οι Hosted Buyers θα καλύπτουν όλους τους τομείς τουρισμού και τα B2B 

Meetings με τους εκθέτες θα ξεπεράσουν τις 6.000, αποτελώντας τη βάση για νέες συμφωνίες.  

Βασικός δικός μας στόχος, είναι η ανάδειξη της περιοχής μας και η διαφήμιση των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, καθώς και η διαφήμιση των επιχειρήσεων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α 

Δ.ΑΕ. Με έμβλημα λοιπόν το στίχο «Από την γη του Αριστοτέλη, στην Πύλη του Αγίου Όρους», 

φιλοδοξούμε να παρουσιάσουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα για τον Τόπο μας και να 

προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους επισκέπτες.  

Ο Δήμος Αριστοτέλη θα συμμετάσχει σαν εκθέτης στο περίπτερο Β30 και έχει αναλάβει και 

τα έξοδα συμμετοχής. Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων, θα συμμετάσχει για να προωθήσει τις 

δικές της επιχειρήσεις και οι συνεργάτες της θα παρευρεθούν με φυσική παρουσία, ενώ έχει 

αναλάβει και τα έξοδα στησίματος του περιπτέρου με τραπέζια, αφίσες, info desk κτλ, τα έξοδα 

μετακίνησης και διαμονής των συνεργατών της καθώς και τα έξοδα εκτύπωσης διαφημιστικού 

υλικού, banners, διαφημιστικών. Τέλος η ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ θα αναλάβει την προσέγγιση τοπικών 

παραγωγών για να διασφαλίσει τη χορηγία τοπικών προϊόντων τα οποία θα προβληθούν στην 

έκθεση και θα δοθούν υπό τη  μορφή δώρου στους δυνητικούς συνεργάτες μας.  

Βάσει των παραπάνω προτείνω  να προχωρήσουμε στις ψηφίσεις των αντίστοιχων πιστώσεων  

που θα αφορά αντίστοιχα: 

Τη προμήθεια 12 banner,  ενός αυτοκόλλητου διαφημιστικού  και  σακούλες με τύπωμα, για 

τη συμμέτοχή της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ στη Διεθνή  Έκθεση  Τουρισμού «GREEK TOURISM EXPO 

2017» 

Την ενοικίαση εξοπλισμού για τη συμμετοχή της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε στη Διεθνή Έκθεση 

Τουρισμού «GREEK TOURISM EXPO 2017»» 

Τη προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων για την μετάβαση στην Αθήνα και επιστροφή  καθώς 

και κλείσιμο δωματίων ξενοδοχείου για την συμμετοχή της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε  στη Διεθνή 

Έκθεση Τουρισμού GREEK TOURISM EXPO 2017» 

 

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

θέμα 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

                                       

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

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΕΚΘΕΣΕΩΝ», το ποσό των 1.165,60€ για  τη προμήθεια 

από 12 Banners 0,95* 2,38  τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τους τοίχους 

του περιπτέρου που θα έχει ο Δήμος Αριστοτέλη και η ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ στην έκθεση 

GREEK TOURISM EXPO 2017, ενός αυτοκόλλητου διαφημιστικού 1,52* 0,85 που θα 

καλύψει την μπροστινή πλευρά του info desk έτσι ώστε να πετύχουμε ένα όμορφη πρώτη 

εντύπωση από την πλευρά των επισκεπτών και εκτύπωση από 100 σακούλες με το σήμα 

μας για να προσφέρουμε ως δώρο τοπικά προϊόντα στους δυνητικούς συνεργάτες μας.  

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

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΕΚΘΕΣΕΩΝ»,  το ποσό των 675,85€ για  την ενοικίαση 

για τρεις ημέρες επίπλων και συγκεκριμένα:  info desk, σκαμπό, TV plasma, τραπέζι και 

καρέκλες κτλ τα οποία θα χρειασθούν για τον εξοπλισμού του χώρου  που θα φιλοξενηθεί 

η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε από 08-11-2017 έως 10-11-2017. H ΑΞ.Τ.ΑΔ.Α Δ.Α.Ε θα 

συμμετάσχει στην έκθεση τουρισμού GREEK TOURISM EXPO 2017, στα πλαίσια της 

προσπάθεια μας να προωθήσουμε τα υποκαταστήματα μας. 

3. Σε βάρος του Κ.Α 64.01.01.001 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΝ», το 

ποσό των 990,00€ για την έκδοση δύο εισιτηρίων μετ’ επιστροφής Θεσσαλονίκη –Αθήνα 

και Αθήνα –Θεσσαλονίκη και δύο δωμάτια ξενοδοχείου για 3 μέρες δίπλα στη έκθεση 

έτσι ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση από και προς αυτή.  

 

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

κάνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους ανάδοχους. 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 84/2017 

  

 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 15-11-2017 

 
Ο Πρόεδρος  

 
 
 
 

 Βαλσαμής Ελευθέριος 

ΑΔΑ: 7Ι4ΣΟΕΥ9-Β67


		2017-11-21T15:14:48+0200
	Athens




