
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

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

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής 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.∆.Α. ∆ΑΕ, 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:  2  

 

Αριθµός Απόφασης:  

 

34 

 

 

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

ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Επειδή επιθυµούµε να συνεχίσουµε να συµµετέχουµε στο 

Πρόγραµµα «Γαλάζιες Σηµαίες», θα πρέπει να προβούµε σε δειγµατοληψίες µε ιδιωτικά 

διαπιστευµένα από το Ε.ΣΥ.∆. εργαστήρια, καθώς η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ που 

διενεργεί το Πρόγραµµα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερών Κολύµβησης υποχρεώθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση να µειώσει τα σηµεία παρακολούθησης ανά την Ελλάδα και αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα να απενταχθούν κωδικοί ακτών. ∆ύο από τα σηµεία αυτά είναι και οι δηµοτικές ακτές 

µας, η ∆ηµοτική 1 και η ∆ηµοτική 3, στην Ιερισσό, τις οποίες διαχειρίζεται η ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ.  

Η Οδηγία 2006/7/ΕΚ απαιτεί µικρότερη συχνότητα δειγµατοληψιών αλλά απαιτεί επίσης 

ένα ιστορικό τετραετίας. Κάθε χρονιά πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 5 δειγµατοληψίες (στην 

περίπτωση της Ελλάδας έξι).  

Προτείνω να απευθυνθούµε στο ΚΕΠΑΜΑΧ για την ανάθεση της εργασίας (λήψη 

δειγµάτων υδάτων για ένταξη στο Πρόγραµµα Γαλάζιες Σηµαίες) το οποίο είναι πιστοποιηµένο 

εργαστήριο που έχει έδρα τον Νοµό Χαλκιδικής. 

 Υπογραφή σύµβασης µε ΚΕΠΑΜΑΧ- Γαλάζιες Σηµαίες 

ΑΔΑ: Ω77ΟΟΕΥ9-ΒΗΓ



Το ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ εφαρµόζει Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001 : 2015 µε 

πεδίο εφαρµογής τις «Εργαστηριακές αναλύσεις νερού – λυµάτων & την Τεχνική υποστήριξη 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας νερού– λυµάτων». Επιπλέον το εργαστήριο της εταιρείας είναι 

διαπιστευµένο από το Ε.ΣΥ.∆. ως ικανό, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO/IEC 17025:2005, να εκτελεί δοκιµές, όπως καθορίζονται στο αντίστοιχο Επίσηµο Πεδίο 

Εφαρµογής. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνεται 6µηνη σύµβαση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 

(Μάιος – Οκτώβριος) που περιλαµβάνει δειγµατοληψία µε ευθύνη του εργαστηρίου και 

µικροβιολογικές αναλύσεις σε δώδεκα (12) δείγµατα θαλασσινού νερού από δύο ακτές 

κολύµβησης. Οι εκθέσεις δοκιµών θα συνοδεύονται από φύλλο ελέγχου µε σηµειωµένα επιπλέον 

στοιχεία (κατάσταση θάλασσας, διεύθυνση ανέµου, συντεταγµένες, οπτικά εκτιµώµενες 

παραµέτρους)».  

 

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

θέµα: 

 

Αποφασίζει  οµόφωνα 

 
Α. Να συνάψει 6µηνη σύµβαση µε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης Μονάδων 

Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής Ανώνυµη Εταιρεία (ΚΕΠΑΜΑΧ) διότι είναι φορέας που 

δραστηριοποιείται στην Χαλκιδική, εφαρµόζει Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001 : 

2015 µε πεδίο εφαρµογής τις «Εργαστηριακές αναλύσεις νερού – λυµάτων & την Τεχνική 

υποστήριξη Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας νερού– λυµάτων». Επιπλέον το εργαστήριο της 

εταιρείας είναι διαπιστευµένο από το Ε.ΣΥ.∆. ως ικανό και καλύπτει τις ανάγκες µας σχετικά µε τις 

εργασίες δειγµατοληψίας – µεταφοράς και ανάλυσης δειγµάτων νερών κολύµβησης, όπως 

αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω. 

Β. Την  ψήφιση  πίστωσης ποσού 300,00 €, επιπλέον ΦΠΑ (72,00 €), σύνολο 372,00 €, εις βάρος 

του Κ.A 64.01.01.063  του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018 της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ.  

Οι πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ του έτους 2018. 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 34/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασµα 
Ιερισσός 26-04-2018 

ΑΔΑ: Ω77ΟΟΕΥ9-ΒΗΓ



 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

Βαλσαµής Ελευθέριος 
 

ΑΔΑ: Ω77ΟΟΕΥ9-ΒΗΓ
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