
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7/16-04-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Δευτέρα (16) δεκαέξι  του 

μηνός Απριλίου του χρόνου 2018 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 277/05-04-2018 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  
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  
Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    
 

Λυκάκη Χρυσαυγή 
 

 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  1  

 

Αριθμός Απόφασης:  

 

27 

 

 

   Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 1ο 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 οικονομικού έτους 2018 
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1. Την συντήρηση και τον καλλωπισμό  του Άλσους Αριστοτέλη, κούρεμα γκαζόν, 

κλαδέματα, φύτευση λουλουδιών και μικρών δέντρων καθώς και συντήρηση ποτιστικού 

συστήματος και παρακολούθησης του. Όπως όλοι γνωρίζουμε πρόκειται για εξωτερικό 

χώρο, ο οποίος κατά την διάρκεια του χειμώνα παραμένει κλειστός και ως εκ τούτου θα 

πρέπει πραγματοποιηθούν ορισμένες εργασίες για να είναι επισκέψιμος και ασφαλής, 

ιδιαίτερα  για  τα μικρά παιδιά. Η συντήρηση και ο καλλωπισμός θα ξεκινήσουν με την 

έναρξη της τουριστικής σεζόν, έτσι ώστε το Άλσος να είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους 

επισκέπτες του.  

2. Την συντήρηση και την επισκευή του ξύλινου φράχτη μήκους 50μ και των παρελκόμενων 

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

3. Την επισκευή της γεννήτριας που χρησιμοποιούμε στο κεντρικό υποκατάστημα της 

επιχείρησης μας για την αποστράγγιση των υδάτων και την επισκευή της γεννήτριας για 

τις διακοπές ρεύματος  

4. Την επισκευή του σκάφους Αμμουλιανή 2003 που διαχειρίζεται η ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ. Το 

σκάφος παρουσίασε προβλήματα και πρέπει άμεσα να επιδιορθωθεί  η μηχανή και 

συγκεκριμένα στις μπόμπες και στον στρόφαλο της μηχανής καθώς η νήσος Αμμουλιανή 

έχει μείνει χωρίς σύνδεση με την Τρυπητή τις βραδινές ώρες.   

5. Την προμήθεια ανταλλακτικών υλικών για την επισκευή του Σκάφους Αμμουλιανή 2003 

που βρίσκεται στο μηχανουργείο  

6. Την προμήθεια εμφιαλωμένου νερού  για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων στο 

Παρκινγκ της Ουρανούπολης - υποκατάστημα της επιχείρησής μας. 

7. Το βάψιμο της εξωτερικής εισόδου της αίθουσας 3D καθώς και βάψιμο των γραφείων 

που στεγάζονται στο κεντρικό υποκατάστημα της επιχείρησης μας. Ο χώρος χρήζει άμεσα  

ανανέωσης καθώς από την υγρασία έχει υποστεί φθορές και υπάρχουν σκασίματα στους 

τοίχους. Η εργασία πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα για τον καλλωπισμό του χώρου ο 

οποίος αποτελεί τη βιτρίνα του κτηρίου. 

8. Την προμήθεια ενός χλοοκοπτικού για την κάλυψη των αναγκών του Παρκινγκ της 

Ουρανούπολης -υποκαταστήματος της επιχείρησής μας 

9. Την προμήθεια δύο ρολο- κουρτίνων οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στα κεντρικά γραφεία 

της επιχείρησής μας 

10. Την προμήθεια λιπαντικών για να καλύψουμε τις ανάγκες του δημοτικού σκάφους 

"Αμμουλιανη 2003" που διαχειρίζεται η ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ. 

11. Την προμήθεια διάφορων αναλωσίμων για την αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών 

που βρίσκονται στο σκάφος και λόγω της πολυκαιρίας δεν είναι πλέον χρηστικά. 
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12. Την προμήθεια  χρωμάτων, υδραυλικών και  λοιπών  υλικών  για το κάμπινγκ της 

επιχείρησής μας. Η καλοκαιρινή σεζόν ξεκινάει και πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες 

επιδιορθώσεις στο κάμπινγκ έτσι ώστε  να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του. Επίσης, 

όπως έχει παρατηρηθεί και κατά τα προηγούμενα έτη της λειτουργίας του κάμπινγκ, 

πρέπει να υπάρχει απόθεμα υλικών στην αποθήκη έτσι ώστε να επιδιορθώνονται άμεσα οι 

βλάβες και να μη δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία του. 

13. Την προμήθεια φυτοχώματος, λιπασμάτων,  φυτών και δένδρων για την κάλυψη αναγκών 

στο camping- υποκατάστημα της επιχείρησής μας ενόψει της επικείμενης έναρξης της 

τουριστικής σεζόν για τη διαμόρφωση και τον καλλωπισμό του camping. Επίσης πρέπει 

να προβούμε στην αγορά φιδοαπωθητικών και δολωματικών σταθμών ποντικιών για την 

κάλυψη των αναγκών του camping καθώς είναι απαραίτητη η αντικατάστασή τους σε 

μηναία βάση,  από την  έναρξη  της σεζόν έως και το κλείσιμο του camping. Η παραπάνω 

προμήθεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα καθώς πρέπει να διαφυλάξουμε την 

προστασία των κατασκηνωτών από φίδια και ποντίκια. 

14. Την προμήθεια ενός μίκτη ήχου Omnitronic , με σύστημα 8 εισόδων και 6 εξόδων για την 

υποστήριξη του συστήματος Dolby Digital Surround στην αίθουσα 3D με  6 καλώδια για 

την σύνδεση με τους ενισχυτές και 6 βύσματα xlr neutric. Η προμήθεια πρέπει να γίνει 

άμεσα καθώς ο υπάρχων μίκτης δεν λειτουργεί σωστά και πρέπει άμεσα να 

αντικατασταθεί. 

15. Εργασίες ανακατασκευής του ιατρείου, επιδιόρθωσεις των wc και της αποθήκης καθώς 

και την κάλυψη του αντλιοστασίου με πάνελ στο camping Ierissos της επιχείρησης μας 

16.  Την προμήθεια οικοδομικών υλικών που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των 

εργασιών, για την ανακατασκευή του ιατρείου, την επιδιόρθωση των wc,  της αποθήκης 

και την κάλυψη με πάνελ του αντλιοστασίου στο κάμπινγκ της επιχείρησης μας 

17. Την προμήθεια εισιτηρίων για την αίθουσα 3D και Άλσους Αριστοτέλη που διαχειρίζεται 

η ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ. Καθώς ξεκινάει η καλοκαιρινή σεζόν πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να 

υπάρχει απόθεμα από εισιτήρια για να μην υπάρξει έλλειψη κατά την διάρκεια του 

καλοκαιριού.  

18. Την προμήθεια μιας οθόνης υπολογιστή, δύο τηλεφωνικών κέντρων και δύο ups για την 

κάλυψη των αναγκών των γραφείων του κεντρικού υποκαταστήματος της επιχείρησής 

μας.  

 

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

θέμα: 
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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 

27.553,37 ευρώ: 

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ», το ποσό των 4.464,00 €, για εργασίες συντήρησης και 

καλλωπισμού του Άλσους Αριστοτέλη, που διαχειρίζεται  η επιχείρηση μας  

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», το ποσό των 1.870,00 €, για επισκευές – συντήρηση εδαφικών 

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

3. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.04.001 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το ποσό των 242,13 €, για επισκευή 2 γεννητριών που βρίσκονται στο 

κεντρικό υποκατάστημα  της επιχείρησης μας 

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

ποσό των 372,00 €, για την επισκευή του Σκάφους Αμμουλιανή 2003 που διαχειρίζεται η 

ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ 

5. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.003 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ», το ποσό των 248,00 €, για προμήθεια  ανταλλακτικών- 

υλικών για την επισκευή του Σκάφους της ΑΞΤΑΔΑ Αμμουλιανή 2003 που βρίσκεται 

στο μηχανουργείο  

6. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.005 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΠΑΡΚΙΝΓΚ», το ποσό των 116,40 €, για προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για την κάλυψη 

των αναγκών του Παρκινγκ της Ουρανούπολης –υποκαταστήματος της επιχείρησης μας  

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

1.530,00 €, για βάψιμο της εξωτερικής εισόδου της αίθουσας 3D και βάψιμο των 

γραφείων που στεγάζονται στο κεντρικό υποκατάστημα της επιχείρησης μας  

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

ΣΚΕΥΩΝ», το ποσό των 400,00 €, για προμήθεια ενός χλοοκοπτικού για την κάλυψη των 

αναγκών του Παρκινγκ της Ουρανούπολης -υποκαταστήματος της επιχείρησής μας 

9. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.02.023 με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΕΙΔΩΝ», το ποσό των 340,00 €, για προμήθεια δύο ρολοκουρτίνων οι οποίες θα 

χρησιμοποιηθούν στα κεντρικά γραφεία της επιχείρησής μας  
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10. Σε βάρος του Κ.Α. 64.07.00.002 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», το ποσό των 

1.000,00 €, για προμήθεια λιπαντικών για το σκάφος "Αμμουλιανή 2003", υποκατάστημα 

της επιχείρησής μας  

11. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.003 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ- ΥΛΙΚΩΝ», το ποσό των 950,00 €, για προμήθεια αναλωσίμων για την 

αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών του σκάφους «Αμμουλιανή 2003», 

υποκαταστήματος  της επιχείρησής μας  

12. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.004 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΚΑΜΠΙΝΓΚ», το ποσό των 3.250,00 €, για προμήθεια χρωμάτων, υδραυλικών και  

λοιπών υλικών για το κάμπινγκ της επιχείρησής μας  

13. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.099 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ», το ποσό των 3.000,00 €, για προμήθεια φυτοχώματος, λιπασμάτων,  

δένδρων και φυτών καθώς και φιδοαπωθητικών και δολωματικών σταθμών ποντικιών για 

την κάλυψη αναγκών του camping- υποκατάστημα της επιχείρησής μας  

14. Σε βάρος του Κ.Α. 13.01.01.023 με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D», το ποσό των 1.529,00 €, για προμήθεια μίκτη ήχου για την αίθουσα 3D, 

της επιχείρησής μας  

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», το ποσό των 2.300,20 €, για εργασίες ανακατασκευής του ιατρείου, 

επιδιόρθωσης των wc και της αποθήκης καθώς και κάλυψη του αντλιοστασίου με πάνελ 

στο camping Ierissos της επιχείρησης μας  

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», το ποσό των 4.750,00 €, για προμήθεια οικοδομικών υλικών  που 

είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των εργασιών για την ανακατασκευή του ιατρείου, 

την επιδιόρθωση των wc και της αποθήκης και την κάλυψη με πάνελ  του αντλιοστασίου 

στο κάμπινγκ της επιχείρησης μας. Τα οικοδομικά υλικά θα χρησιμοποιηθούν για τις 

παραπάνω  εργασίες οι οποίες  περιγράφονται αναλυτικά  στο πρωτογενές αίτημα 

36/2018. 

17. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.00.001 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ- ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ», το 

ποσό των 775,00 €, για προμήθεια εισιτηρίων για την αίθουσα 3D και για το Άλσος 

Αριστοτέλη της επιχείρησής μας  

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

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ», το ποσό των 416,64 €, για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για 

την αίθουσα 3D, της επιχείρησής μας 

 

ΑΔΑ: 6Ξ1ΔΟΕΥ9-27Ρ



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 27/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 16-04-2018 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

Βαλσαμής Ελευθέριος 
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