
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 5/26-02-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 

 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα ∆ευτέρα (26) είκοσι έξι του 

µηνός Φεβρουαρίου του χρόνου 2018 και ώρα 11:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό 

συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 124/2018 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:  

 

20 

 

 

   Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 1
ο
 θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Με την υπ’ αριθµόν 92/2017 απόφαση ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ, ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός έτους 2018 της επιχείρησης και 

εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµόν 426/2017, απόφαση του ∆.Σ του ∆ήµου Αριστοτέλη. Kατόπιν µε την 

υπ’ αριθµόν 02/2018 απόφαση ∆Σ της ΑΞΤΑ∆Α, ψηφίσθηκε η 1
η
 υποχρεωτική αναµόρφωση, η 

οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµόν 41/2018 απόφαση ∆Σ του ∆ήµου.  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.∆.Α ∆.ΑΕ  

οικονοµικού έτους 2018 που πρόκειται να ανατεθούν. Οι αναθέσεις θα γίνονται σύµφωνα µε τον 

νέο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016  τεύχος Α’): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

 Η ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆ηµοτική ΑΕ, είναι Ανώνυµη Επιχείρηση του ∆ήµου του άρθρου 265 του 

κώδικα δήµων και κοινοτήτων Ν. 3463/2006 και λειτουργεί σύµφωνα µε τον νόµο περί ανωνύµων 

2190/1920. ∆ιαχειρίζεται απ ευθείας µε ιδίους πόρους 5 ακίνητα (αίθουσα 3D, πάρκινγκ, 

Ουρανούπολης, κάµπινγκ Ιερισσού, Άλσος Αριστοτέλη, Ταχύπλοο Σκάφος Αµµουλιανής), και 13 

Έγκριση και Ψήφιση πιστώσεων (εξωτερικός συνεργάτης) 
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ακίνητα του ∆ήµου τα οποία νοµιµοποιεί, αξιοποιεί και µισθώνει σε ιδιώτες. Βασικός στόχος της 

ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ  είναι να αποφέρει έσοδα να προσδώσει ταυτόχρονα θέσεις εργασίας αλλά και 

προστιθέµενη αξία στο τουριστικό προϊόν του ∆ήµου, µέσω της αξιοποίησης όλης της 

ανεκµετάλλευτης περιουσίας του ∆ήµου και της διαχείρισης των υφιστάµενων επιχειρήσεων. 

Η λειτουργία των υποκαταστηµάτων στηρίζεται στην προσέλευση τουριστών και 

επισκεπτών του ∆ήµου µας και λειτουργεί µε αντίτιµο σε όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες, κάτι το 

οποίο προϋποθέτει την µέγιστη παροχή υπηρεσιών από πλευράς της Επιχείρησης. ∆εν 

επιχορηγείται από τον ∆ήµο άµεσα ή έµµεσα αλλά ούτε και από κανέναν άλλο φορέα του 

∆ηµοσίου.  

Η µέχρι τώρα επιτυχία της οφείλεται και σε µεγάλο βαθµό στην εξωστρέφεια που έδειξε και 

στη λειτουργία της σύµφωνα µε τα πρότυπα σύγχρονων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Για να 

επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι και οι υπηρεσίες µας και για την ορθή και σωστή λειτουργία της 

επιχείρησης και των υποκαταστηµάτων της, εκτός της εξωστρέφειας που πρέπει να έχουµε σαν 

ιδιωτική επιχείρηση, καλούµαστε να τηρούµε µία σειρά λειτουργιών και διαδικασιών, που αφορούν 

οικονοµικά και κανονιστικά θέµατα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στα πλαίσια αυτά 

συνεργαζόµαστε µε εξωτερικούς συνεργάτες που δραστηριοποιούνται στο χώρο µε τεχνοκρατικές 

αντιλήψεις και εµπειρία, µιας και δε διαθέτει µόνιµο προσωπικό πέραν των υπαλλήλων του 

υποκαταστήµατος του Παρκινγκ και του πληρώµατος του Σκάφους. Ο προγραµµατισµός 

προσλήψεων εξυπηρετεί µόνο τις εποχικές ανάγκες µας και όχι πάνω από 8µηνο και πολλές φορές 

δεν προλαβαίνουµε να καλύψουµε ούτε καν αυτές µε τις καθυστερήσεις που υπάρχουν από τα 

αρµόδια Υπουργεία, µε αποτέλεσµα να απευθυνόµαστε σε εταιρίες για να καλύψουν τα κενά που 

δηµιουργούνται. Φυσικά σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί το εποχικό προσωπικό να καλύψει τις 

τεχνοκρατικές απαιτήσεις, αλλά να διαθέτει και την αντίστοιχη εµπειρία και ευελιξία που απαιτεί 

µια επιχείρηση σαν την  ΑΞ.Τ.Α.∆.Α που παρέχει υπηρεσίες σε επισκέπτες και τουρίστες και που 

απαιτείται εµπειρία, εξειδίκευση και γνώση του αντικειµένου. Το κόστος φυσικά όλων αυτών 

προέρχεται 100% από αντίτιµο και µάλιστα χάριν αυτών των συνεργασιών επιτυγχάνουµε και τα 

έσοδα που διασφαλίζουν την βιωσιµότητα της επιχείρησης. 

Για τους παραπάνω λόγους λοιπόν και στην παρούσα φάση, θα πρέπει να αναθέσουµε σε 

έναν έµπειρο εξωτερικό συνεργάτη τις εργασίες που θεωρούµε απαραίτητες και που είναι πολύ 

σηµαντικές για την ορθή λειτουργία της Επιχείρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Πιο 

συγκεκριµένα, οι εργασίες θα έχουν ως εξής:  

� Κατάθεση ολοκληρωµένου φακέλου στην ΕΕΠΦ, οργάνωση   παρακολούθηση και προβολή 

των 3 ακτών της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ που βραβεύονται µε γαλάζια σηµαία 

� ∆ιαχείριση, ενηµέρωση της ιστοσελίδας και των  social media  της επιχείρησης 

� ∆ιαχείριση προγραµµατισµού προσλήψεων 
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� ∆ιαχείριση προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων έκτακτου εποχικού προσωπικού   

� Την ταξινόµηση και αρχειοθέτηση των εγγράφων της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ 

� Τήρηση αρχειοθέτηση και ηλεκτρονική διαχείριση πρακτικών 

� Παρακολούθηση και ενηµέρωση νοµοθεσίας προς την διοίκηση και φυσική παρουσία όταν 

απαιτείται.  

Βάσει των παραπάνω προτείνω να προχωρήσουµε στη ψήφιση της αντίστοιχης πίστωσης  

που θα αφορά αντίστοιχα: 

1. Σύµβουλο επιχειρήσεων- πτυχιούχο ΤΕ, µε εµπειρία ετών και εµπειρία σε δηµοτικές 

επιχειρήσεις, για υπηρεσίες συµβουλευτικής υποστήριξης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆.Α.Ε. και των 

υποκαταστηµάτων της ».  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ  µετά από διαλογική συζήτηση σχετική µε το 

θέµα: 

 

Αποφασίζει  οµόφωνα 

 

Α.   Εγκρίνουµε και ψηφίζουµε για τη διάθεση σε βάρος του  παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισµού 

της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ οικονοµικού έτους 2018 την παρακάτω πίστωση, συνολικού ποσού 4.960,00 

ευρώ: 

1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.062 µε τίτλο «ΕΞΟ∆Α ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», το ποσό των 4.960,00 €, για υπηρεσίες συµβουλευτικής υποστήριξης 

της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆.Α.Ε. και των υποκαταστηµάτων της. 

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την επίβλεψη της σύνταξης της τεχνικής µελέτης και αφού 

πραγµατοποιήσει την έρευνα αγοράς, να κάνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον 

ανάδοχο και να προχωρήσει σε κάθε νόµιµη ενέργεια σύµφωνα και µε την υπ αριθµόν 06/2018 

απόφαση ∆Σ της Επιχείρησης, µεταβίβασης αρµοδιοτήτων που έχει ψηφιστεί. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 20/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 26-02-2018 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Βαλσαµής Ελευθέριος 
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