
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 6/12-03-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Δευτέρα (12) δώδεκα του 

μηνός Μαρτίου του χρόνου 2018 και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 164/8-3-2018 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:  2  

 

Αριθμός Απόφασης:  

 

23 

 

 

   Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της 

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

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

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

υπ’ αριθμόν 02/2018 απόφαση ΔΣ της ΑΞΤΑΔΑ, ψηφίσθηκε η 1η υποχρεωτική αναμόρφωση, η 

οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 41/2018 απόφαση ΔΣ του Δήμου.  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 2018 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 των αντίστοιχων πιστώσεων  

που θα αφορούν αντίστοιχα: 

Έγκριση και Ψήφιση πιστώσεων  
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1. Την ενεργειακή επιθεώρηση και την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, για 

το τουριστικό περίπτερο Ιερισσού που διαχειρίζεται η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, καθώς το 

πιστοποιητικό είναι απαραίτητο συνοδευτικό του  μισθωτηρίου συμβολαίου με τον 

ενοικιαστή.. 

2. Προμήθεια έγχρωμων διαφημιστικών χαρτών για την κάλυψη των αναγκών του 

κεντρικού καταστήματος, της αίθουσας 3D και των υποκαταστημάτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α 

Δ.Α.Ε (κάμπινγκ –παρκινγκ-σκάφους), καθώς η έναρξη της τουριστικής σεζόν πλησιάζει 

και θα πρέπει να είμαστε εφοδιασμένοι με διαφημιστικό υλικό. 

3. Τοποθέτηση γυψοσανίδων με μόνωση στα γραφεία  του κεντρικού καταστήματος έτσι 

ώστε να διαχωριστεί η αίθουσα σε δύο για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των 

γραφείων που στεγάζονται στο κεντρικό. 

4. Τοποθέτηση ενός παραθύρου διπλής θερμομονωτικής υάλωσης διαστάσεων 1.00Χ1,90 

χωρισμένου σε 5 πλαίσια με ένα εξ αυτών ανοιγόμενο στο γραφείο του Προέδρου της 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ καθώς ο χώρος που χρησιμοποιείται ως γραφείο δεν διαθέτει 

παράθυρο. Επίσης πρέπει να γίνει αντικατάσταση τεσσάρων ξύλινων ταμπλάδων στη 

πόρτα εισόδου του κεντρικού υποκαταστήματος, με διπλή θερμομονωτική θαμπή υάλωση 

για τον καλλωπισμό της εξωτερικής εικόνας της εισόδου. Επιπρόσθετα θα πρέπει να 

προχωρήσουμε στην τοποθέτηση εσωτερικής πόρτας διαστάσεων 1.00Χ2.10 στο γραφείο 

του Προέδρου καθώς η υπάρχουσα πόρτα έχει υποστεί φθορές από την υγρασία και θα 

πρέπει να αντικατασταθεί. 

5. Προμήθεια ενός παραθύρου διπλής θερμομονωτικής υάλωσης, τεσσάρων ξύλινων 

ταμπλάδων και προμήθεια μιας εσωτερικής ξύλινης πόρτας στο κεντρικό υποκατάστημα  

της επιχείρησης μας, όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω 

6. Προμήθεια 90 USB sticks με τετραχρωμία και τύπωμα για την κάλυψη των 

διαφημιστικών αναγκών της επιχείρησής μας. Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ στα πλαίσια της 

τουριστικής προώθησης και προβολής του Δήμου μας, θα συμμετάσχει σε τουριστικές 

εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια των εκθέσεων αυτών, στις  Β2Β 

συναντήσεις με πιθανούς συνεργάτες, μετά τη παρουσίαση θα τους δίνουμε την 

παρουσίαση σε USB. Η διαφημιστική αυτή προώθηση του Δήμου μας κρίνεται 

απαραίτητη προκειμένου να εναρμονιστούμε στον διεθνή ανταγωνισμό και να προβούμε 

σε πρωτοποριακές κινήσεις, για να επιτύχουμε τον στόχο μας που είναι η προώθηση του 

τουρισμού του Δήμου Αριστοτέλη, κυρίως σε καινούριες διεθνής αγορές 

7. Προμήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή  με μνήμη 8GB, DVD-RW, 120 GB SSD και 

320GB HDD, για την κάλυψη των αναγκών του κεντρικού καταστήματος και των 

γραφείων της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ 
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8. Προμήθεια τεσσάρων σημαιών για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησής μας. Η 

προμήθεια πρέπει να πραγματοποιηθεί εν όψη της προετοιμασίας της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ για 

την επερχόμενη τουριστική σεζόν».  

 

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 διάθεση σε βάρος των  παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού 

της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ οικονομικού έτους 2018 τις παρακάτω πιστώσεις, συνολικού ποσού 

6.995,32 ευρώ: 

1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.052 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ- ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ -

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ», το ποσό των 372,00 €, για την ενεργειακή επιθεώρηση και την έκδοση 

πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης  για το τουριστικό  περίπτερο Ιερισσού που 

διαχειρίζεται η  επιχείρησης μας. 

2. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.99.011 με τίτλο «ΕΝΤΥΠΑ- ΦΥΛΛΑΔΙΑ-BANΝERS- κτλ ΓΙΑ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ», το ποσό των 1.339,20 €, για την προμήθεια έγχρωμων 

διαφημιστικών χαρτών για την κάλυψη των αναγκών του κεντρικού καταστήματος και 

της αίθουσας 3D  

3. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.01.001 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ», το ποσό των 496,00 

€, για τοποθέτηση γυψοσανίδων με μόνωση στα γραφεία  κεντρικού καταστήματος για 

την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των γραφείων  

4. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.01.001 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ», το ποσό των 

1.227,60 €, για τοποθέτηση ενός παραθύρου διπλής θερμομονωτικής υάλωσης στο 

γραφείο του Προέδρου της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ, για αντικατάσταση τεσσάρων ξύλινων 

ταμπλάδων στη πόρτα εισόδου του κεντρικού υποκαταστήματος και για την τοποθέτηση 

εσωτερικής πόρτας διαστάσεων 1.00Χ2.10 στο γραφείο του Προέδρου 

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

ΣΚΕΥΩΝ κτλ», το ποσό των 1.562,40 €, για προμήθεια ενός παραθύρου διπλής 

θερμομονωτικής υάλωσης στο γραφείο του Προέδρου της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ, προμήθεια 

τεσσάρων ξύλινων ταμπλάδων στη πόρτα εισόδου του κεντρικού υποκαταστήματος και 

για την προμήθεια εσωτερικής πόρτας διαστάσεων 1.00Χ2.10 στο γραφείο του Προέδρου 

6. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.99.001 με τίτλο «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ- ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ», το 
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ποσό των 1.339,20 €, για προμήθεια 90 USB sticks με τετραχρωμία και τύπωμα για την 

κάλυψη των διαφημιστικών αναγκών της επιχείρησής μας 

7. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.11.000 με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ», το ποσό των 525,00 €, για προμήθεια ενός ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, για την κάλυψη των αναγκών του κεντρικού καταστήματος και των 

γραφείων της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ 

8. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.99.011 με τίτλο «ΕΝΤΥΠΑ- ΦΥΛΛΑΔΙΑ-BANΝERS- κτλ ΓΙΑ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ», το ποσό των 133,92 €, για προμήθεια τεσσάρων σημαιών 

για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησής μας 

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμόν 06/2018 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων που έχει 

ψηφιστεί. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 23/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 12-03-2018 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Βαλσαμής Ελευθέριος 
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