
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 8/26-04-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (26) είκοσι- έξι του 

μηνός Απριλίου του χρόνου 2018 και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, με την από αριθμό πρωτοκόλλου 323/23-04-2018 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:  

 

33 

 

 

   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: 

1. Το κόστος ετήσιας λειτουργίας της ιστοσελίδας της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε  

Έγκριση και Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2018 

ΑΔΑ: ΩΒ6ΕΟΕΥ9-2ΓΝ



2. Τη προμήθεια υλικών για 14 πινακίδες 40cm*60cm και για 2 πινακίδες 130cm*150cm για 

το Άλσος του Αριστοτέλη της επιχείρησής μας. Το οδικό δίκτυο προς το Άλσος 

Αριστοτέλη δεν διαθέτει επαρκή σήμανση και συχνά οι επισκέπτες του Άλσους το 

επεσήμαναν. Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών του Άλσους Αριστοτέλη  θα προβούμε 

σε προμήθεια 16 πινακίδων. Συγκεκριμένα θα χρειαστούμε HLP και συνδετικά, σωλήνες, 

και κολώνες που θα χρησιμοποιηθούν για τις 16 πινακίδες σήμανσης του Άλσους 

Αριστοτέλη. 

3. Τη προμήθεια αυτοκόλλητων για τις πινακίδες σήμανσης του Άλσους Αριστοτέλη, της 

επιχείρησής μας. Όπως αναφέραμε παραπάνω, θα προβούμε σε προμήθεια 16 πινακίδων 

και η δαπάνη θα αφορά τη προμήθεια αυτοκόλλητων για τις πινακίδες αυτές. 

Συγκεκριμένα 14 τεμάχια διάστασης 40*60 και 2 τεμάχια διάστασης 130*150. 

4. Τη προμήθεια 2 καρεκλών , ενός τραπεζιού και μια ομπρέλας με βάση, για το παρκινγκ-  

υποκατάστημα της επιχείρησής μας, προκειμένου να αντικατασταθούν τα παλαιά τα 

οποία  έχουν καταστραφεί από την πολύχρονη χρήση και το χρόνο. 

5. Τη προμήθεια και αντικατάσταση της μπάρας ηλεκτρικής εισόδου του camping, της 

επιχείρησής μας. Το camping ανοίγει για την καλοκαιρινή σεζόν και παρατηρήθηκε 

πρόβλημα λειτουργιάς με την μπάρα εισόδου η οποία έχει υποστεί φθορές από την 

πολύχρονη χρήση και θέλει αντικατάσταση. Επίσης στη βάση μηχανισμού έχει 

σκουριάσει ο σκελετός και πρέπει να αντικατασταθεί. 

6. Τη προμήθεια χαλικιού για το στρώσιμο του εδάφους στο παρκινγκ υποκατάστημα , της 

επιχείρησης μας. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους στο πάρκινγκ Ουρανούπολης όπου 

υπάρχει κλίση μετά από έντονη βροχόπτωση στο συγκεκριμένο σημείο έχει φύγει το 3Α 

κι ως εκ τούτου πρέπει να ρίξουμε χαλίκι για την ασφάλεια των οχημάτων που 

σταθμεύουν εκεί. 

7.  Τη δημοσίευση σε δύο εφημερίδες της προκήρυξης ΣΟΧ 1 /2018  

     Επίσης λόγω της ψήφισης της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού 

έτους 2018 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε  πρέπει να ψηφιστούν οι ανάλογες πιστώσεις σε πάγιες 

δαπάνες. 

 

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

θέμα: 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 

ΑΔΑ: ΩΒ6ΕΟΕΥ9-2ΓΝ



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 

3.450,32 ευρώ: 

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

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ», το ποσό των 

148,80 €, για το κόστος ετήσιας λειτουργίας της ιστοσελίδας της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε  

2. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.03.002 με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ-

ΟΡΓΑΝΩΝ», το ποσό των 1.040,00 €, για την προμήθεια 14 πινακίδων 40cm*60cm και 2 

πινακίδων 130cm*150cm για το Άλσος Αριστοτέλη της επιχείρησης μας  

3. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.03.002 με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ-

ΟΡΓΑΝΩΝ», το ποσό των 410,00 €, για την προμήθεια αυτοκόλλητων για τις πινακίδες 

σήμανσης του Άλσους Αριστοτέλη της επιχείρησής μας και συγκεκριμένα 14 

αυτοκόλλητων διαστάσεων 40cm*60cm και 2 αυτοκόλλητων διαστάσεων 130cm*150cm 

για το Άλσος Αριστοτέλη της επιχείρησης μας  

4. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.03.005  με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ», 

το ποσό των 310,00 €, για την προμήθεια 2 καρεκλών , ενός τραπεζιού και μια ομπρέλας με 

βάση, για το παρκινγκ- υποκατάστημα της επιχείρησής μας, προκειμένου να 

αντικατασταθούν τα παλαιά τα οποία  έχουν καταστραφεί  

5. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.03.004 με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ 

κλπ», το ποσό των 310,00 €, για τη προμήθεια και αντικατάσταση της μπάρας ηλεκτρικής 

εισόδου του camping, της επιχείρησής μας  

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

ποσό των 800,00 €, για προμήθεια  χαλικιού για στο στρώσιμο του εδάφους στο παρκινγκ 

υποκατάστημα , της επιχείρησης μας 

7. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.032 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ», το ποσό των  431,52 €, για δημοσίευση σε δύο τοπικές εφημερίδες 

της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2018 για τη πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου . 

 

 

Β. 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 που αφορούν πάγιες 

δαπάνες , συνολικού ποσού 3.600,00 ευρώ 

ΑΔΑ: ΩΒ6ΕΟΕΥ9-2ΓΝ



1. Σε βάρος του Κ.Α. 60.01.00.001 με τίτλο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ», το ποσό των 2.500,00 €, για  αποδοχές πληρωτέες εποχικού 

προσωπικού ΙΔΟΧ 

2. Σε βάρος του Κ.Α. 55.01.00.001 με τίτλο «ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ 

-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΕΠΟΧΙΚΟΥ-ΙΔΟΧ», το ποσό των 600,00 €, για απόδοση εργοδοτικών 

εισφορών ΙΚΑ -ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΕΠΟΧΙΚΟΥ-ΙΔΟΧ 

3. Σε βάρος του Κ.Α. 64.05.01.110 με τίτλο «ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  LEASING 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», το ποσό των 500,00 €, για ενοίκια μίσθωσης  leasing 

μεταφορικών μέσων 

 

Γ. 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 33/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 26-04-2018 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

Βαλσαμής Ελευθέριος 
 

ΑΔΑ: ΩΒ6ΕΟΕΥ9-2ΓΝ
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