
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 21/04-12-2017 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Δευτέρα (04) τέσσερις του 

μηνός Δεκεμβρίου 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 916/2017 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:  85  

 

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 στις ψηφίσεις των αντίστοιχων πιστώσεων  

που θα αφορά αντίστοιχα: 

 

 
  Ψήφιση πιστώσεων 
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 Στην προσπάθεια συντήρησης του ξενώνα Βαρβάρας ο όποιος παραμένει κλειστός για πάνω 

από 10 χρόνια θα πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες για μια πρώτη συντήρηση. Πιο 

συγκεκριμένα  απαιτείτε η προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης, διπλής, εξωτερικής δρύινης  

πόρτας κι επισκευή  ξύλινου φράχτη στον ξενώνα της Βαρβάρας. Επίσης το γκρέμισμα ενός 

τοίχου στον εσωτερικό χώρο του ξενώνα της Βαρβάρας,  για να ανοίξει και να φωτιστεί ο 

χώρος και κατασκευή ενός τοιχίου με γυψοσανίδα στον εσωτερικό χώρο με σκοπό τον 

καλλωπισμό και την  λειτουργικότητα του ξενώνα. Τέλος θα βαφτεί ο εσωτερικός χώρος 

του ξενώνα και θα γίνουν και οι απαραίτητες εργασίες για τον γενικότερο καλλωπισμό του 

όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. 

 Προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών του κεντρικού υποκαταστήματος, 

της επιχείρησης μας 

 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του 

κεντρικού υποκαταστήματος  της επιχείρησης μας 

 Προμήθεια ξυλείας για την επισκευή της αποθήκης που βρίσκεται στο κάμπινγκ και  

προμήθεια ξύλινων στηριγμάτων για τη στήριξη των μικρών δένδρων που έχουν φυτευτεί 

στο κάμπινγκ 

 Καθαρισμός λέβητα και μετατόπιση και καθαρισμός κλιματιστικού, στο κεντρικό 

κατάστημα  της επιχείρησης μας 

 Προμήθεια access point  wireless, οθόνης, καλωδίων, κάρτας δικτύου και τηλεφωνικού  

κέντρου για την κάλυψη των αναγκών του κεντρικού υποκαταστήματος της επιχείρησης 

μας 

 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το κεντρικό κατάστημα  της επιχείρησης μας 

 Προμήθεια  βοηθητικών ηχείων, εφεδρικού ενισχυτή, ανταλλακτικών, μικροφώνων  και 

βάσεων μικροφώνου, εξωτερικής κάρτας ήχου, USB, για την καλύτερη λειτουργία της 

αίθουσας 3D της επιχείρησης μας.  

 Εξαγωγή παλιού και τοποθέτηση νέου υδροστρόβιλου στο  Άλσος Αριστοτέλη, 

υποκατάστημα  της επιχείρησης μας 

 Έξοδα φιλοξενίας  και  μικρογευμάτων των συμμετεχόντων στην Διεθνή  Έκθεση   

Τουρισμού της Αθήνας, όπου θα  συμμετέχει η ΑΞΤΑΔΑ ΔΑ 

 Έξοδα διοδίων για το αυτοκίνητο που θα χρησιμοποιήσει η ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ όσον αφορά  

την μεταφορά του εξοπλισμού για την συμμετοχή της στην Διεθνή  Έκθεση   Τουρισμού 

 Προμήθεια εξοπλισμού για το σκάφος Αμμουλιανή 2003, της επιχείρησης μας 
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      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 15.01.03.000 με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-

ΣΚΕΥΩΝ κλπ», το ποσό των 1215,2€ για την προμήθεια και τοποθέτηση μιας 

εξωτερικής ξύλινης, διπλής, δρύινης πόρτας  στον ξενώνα Βαρβάρας  

2. Σε βάρος του Κ.Α 64.09.04.001 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το ποσό των 669,60€  για την εργασία που  αφορά την επισκευή του  

ξύλινου φράχτη στον ξενώνα της Βαρβάρας που διαχειρίζεται η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε 

3. Σε βάρος του Κ.Α 64.08.03.001 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & 

ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», το ποσό των 700,00€ για την προμήθεια σε γραφική 

υλη για την κάλυψη των αναγκών του κεντρικού υποκαταστήματος της επιχείρησης μας. 

Συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά κλασέρ, στυλό, μολύβια, ετικέτες, πλαστικά φύλλα 

για πλαστικοποίηση  χαρτιού, συνδετήρες και γενικότερα προϊόντα που είναι 

απαραίτητα για την ορθή λειτουργία των γραφείων.  

4. Σε βάρος του Κ.Α 64.08.06.001 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», το ποσό των 300,00€ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του κεντρικού υποκαταστήματος της 

επιχείρησης μας και συγκεκριμένα καθαριστικά , σακούλες σκουπιδιών, χαρτί κουζίνας 

κτλ. 

5. Σε βάρος του Κ.Α 15.01.03.000 με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-

ΣΚΕΥΩΝ κλπ», το ποσό των 352,16€ για την προμήθεια access point  wireless, οθόνης, 

καλωδίων, κάρτας δικτύου και τηλέφ. κέντρου για την κάλυψη των αναγκών του 

κεντρικού καταστήματος της επιχείρησης μας.  

6. Σε βάρος του Κ.Α 64.09.00.004 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», το ποσό των 545,60€ τη προμήθεια ξυλείας προκειμένου να 

επισκευαστεί η ξύλινη αποθήκη που βρίσκεται στο κάμπινγκ  και εξυπηρετεί της εκεί 

ανάγκες. Επίσης είναι επιτακτική ανάγκη να τοποθετήσουμε στηρίγματα στα μικρά 

δεντράκια που έχουν φυτευτεί πρόσφατα και τα οποία χρήζουν περιποίησης 

προκειμένου να αναπτυχθούν σωστά. 
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7. Σε βάρος του Κ.Α 64.09.04.001 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το ποσό των  400,00€  η εργασία αφορά τον καθαρισμό  του λέβητα  

καθώς και την μετατόπιση και τον καθαρισμό του κλιματιστικού – ντουλάπα  που 

βρίσκεται στο κεντρικό υποκατάστημα της επιχείρησης μας. Οι εργασίες είναι 

απαραίτητες για την σωστή λειτουργία των μηχανημάτων. 

8. Σε βάρος του Κ.Α 64.09.00.001με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», το ποσό των 620,00€ την προμήθεια από πρίζες, διακόπτες , 

λάμπες και καλώδιο  που θα χρησιμοποιηθούν στο κεντρικό κατάστημα της επιχείρησης 

μας προς αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών. 

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

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΕΚΘΕΣΕΩΝ», το ποσό των 190,00 €  η δαπάνη αφορά 

έξοδα που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια της συμμετοχής της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ  

στην Διεθνή  Έκθεση   Τουρισμού, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 8-12-2017 

έως 10-12-2017 

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

ποσό των 100,00€ η δαπάνη αφορά την πληρωμή των  διοδίων για το αυτοκίνητο που θα 

χρησιμοποιήσει η ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ όσον αφορά  την μεταφορά του εξοπλισμού για την 

συμμετοχή της στην Διεθνή  Έκθεση   Τουρισμού στην Αθήνα .Η δαπάνη θα 

πραγματοποιηθεί από 7-12-2017 έως 11-12-2017 

11. Σε βάρος του Κ.Α 13.01.01.023 με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D», το ποσό των 2132,8€ την προμήθεια  

βοηθητικών ηχείων, εφεδρικού ενισχυτή, ανταλλακτικών, μικροφώνων  και βάσεων 

μικροφώνου, εξωτερικής κάρτας ήχου, USB, για την καλύτερη λειτουργία της αίθουσας 

3D της επιχείρησης μας.  

12. Σε βάρος του Κ.Α 64.09.00.001 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», το ποσό των 2.480,00€ η εργασία αφορά το γκρέμισμα ενός 

τοίχου στον εσωτερικό χώρο του ξενώνα της Βαρβάρας, τον οποίο διαχειρίζεται η 

επιχείρηση μας, για να ανοίξει και να φωτιστεί ο χώρος και κατασκευή ενός τοιχίου με 

γυψοσανίδα στον εσωτερικό χώρο με σκοπό τον καλλωπισμό και την  λειτουργικότητα 

του ξενώνα. Επίσης θα βαφτεί ο εσωτερικός χώρος του ξενώνα και θα γίνουν και οι 

απαραίτητες εργασίες για τον γενικότερο καλλωπισμό του όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. 

13. Σε βάρος του Κ.Α 64.09.00.002 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ», το ποσό των 186,00€ , η εργασία αφορά την εξαγωγή 

του παλιού υδροστρόβιλου ο οποίος είχε υποστεί φθορές και τοποθέτηση νέου, στην 

θέση του στο Άλσος Αριστοτέλη.   
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14. Σε βάρος του Κ.Α 15.01.03.003με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-

ΣΚΕΥΩΝ κλπ», το ποσό των 923,80€  η προμήθεια αφορά την  προμήθεια εξοπλισμού 

για το σκάφος Αμμουλιαννη 2003. Αφορά εξοπλισμό ο οποίος είναι απαραίτητος για 

την ασφαλή πλεύση του σκάφους και  συγκεκριμένα  δύο πλαστικά ντεπόζιτα 80Lt  το 

κάθε ένα, εξάρτημα άντλησης πετρελαίου, σκοινί χονδρό για την κατασκευή σταθερού 

σημείου πρόσδεσης  ,καθώς και δύο σημαδούρες με φανό θαλάσσης 

 

 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 85/2017 

    

  Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 04-12-2017 

 
Ο Πρόεδρος  

 
 
 
 

 Βαλσαμής Ελευθέριος 
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