
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 9/18-05-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (18) δέκα- οχτώ 

του μηνός Μαΐου του χρόνου 2018 και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, με την από αριθμό πρωτοκόλλου 477/14-05-2018 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  
Λυκάκη Χρυσαυγή 
 

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    
 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  1  

 

Αριθμός Απόφασης:  

 

40 

 

 

   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 προμήθεια λουλουδιών και φυτών για τον καλλωπισμό του Άλσους Αριστοτέλη της 

επιχείρησής μας  

2. Την προμήθεια ενός πιεστικού και ενός πιεσοστάτη για την κάλυψη των αναγκών του 

Άλσους υποκαταστήματος της επιχείρησής μας  

3. Την προμήθεια δύο ηλιακών θερμοσιφώνων με βάση, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για 

να αντικαταστήσουν τους παλιούς θερμοσίφωνες που έχουν καταστραφεί λόγω της 

πολυκαιρίας, στο υποκατάστημα του Κάμπινγκ της επιχείρησής μας  

4. Την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και συγκεκριμένα χλωρίνες, 

απορρυπαντικά, χαρτί υγείας, σακούλες, γάντια κτλ τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις 

ανάγκες του Κάμπινγκ Ιερισσού και θα πρέπει να υπάρχει και απόθεμα τόσο για το 

κλείσιμο όσο και για την έναρξη της νέας σεζόν 

5. Την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων για τις ανάγκες του Κεντρικού 

υποκαταστήματος (γραφεία) και των υποκαταστημάτων της επιχείρησής μας 

6. Tην Δημοσίευση στην εφημερίδα  Τύπος της Χαλκιδικής  την  δημοσίευση της 

ανακοίνωσης του Περιφερειακού συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

που αφορά το έργο ‘’Διαβίβαση μελέτης  περιβαντολλογικών επιπτώσεων  στο δημοτικό 

κάμπινγκ της Ιερισσού’’. Η εν λόγω μελέτη αποσκοπεί στην ανανέωση της απόφασης 

έγκρισης περιβαντολλογικών ορών 

7. Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού και  υλικού για το internet του κάμπινγκ υποκατάστημα 

της επιχείρησης μας . 

8. Την εγκατάσταση δικτύου internet στο υποκατάστημα του Κάμπινγκ της επιχείρησής μας  

9. Την επισκευή του φράχτη στο υποκατάστημα του Άλσους Αριστοτέλη, καθώς έχει 

διαβρωθεί από τις καιρικές συνθήκες τη χειμερινή περίοδο 

10. Την επισκευή των κάδων και των διαδρόμων στο υποκατάστημα του Κάμπινγκ της 

επιχείρησής μας , καθώς έχουν διαβρωθεί από τις καιρικές συνθήκες τη χειμερινή περίοδο 

11. Την τοποθέτηση προβολών (Led – φωτιστικά- λάμπες κτλ) , καθώς και τον έλεγχο και την 

συντήρηση ηλεκτρολογικού δικτύου στο Άλσος του Αριστοτέλη στα Στάγειρα  

12. Την τοποθέτηση και συντήρηση δύο ηλιακών στο υποκατάστημα του Κάμπινγκ της 

επιχείρησής μας 

13. Την προμήθεια δύο μπαρών εισόδου στο υποκατάστημα του Πάρκινγκ 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 

8.137,43 ευρώ: 

1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.098 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ», το ποσό των 487,03 €, για την προμήθεια λουλουδιών για τον καλλωπισμό 

του Άλσους Αριστοτέλη της επιχείρησης μας 

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

ΟΡΓΑΝΩΝ», το ποσό των 220,00 €, για την προμήθεια ενός πιεστικού και ενός πιεσοστάτη 

για την κάλυψη των αναγκών του Άλσους υποκαταστήματος , της επιχείρησης μας 

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

κτλ», το ποσό των 1.401,20 €, για την προμήθεια δύο ηλιακών θερμοσιφώνων με βάση, οι 

οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για να αντικαταστήσουν τους παλιούς θερμοσίφωνες που έχουν 

καταστραφεί λόγω της πολυκαιρίας, στο υποκατάστημα του Κάμπινγκ της επιχείρησής μας   

4. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.06.004  με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», το 

ποσό των 1.215,20 €, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Κάμπινγκ Ιερισσού  

5. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.03.001  με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», το ποσό των 620,00 €, για την προμήθεια γραφικής ύλης 

και αναλωσίμων για τις ανάγκες του Κεντρικού υποκαταστήματος (γραφεία) και των 

υποκαταστημάτων της επιχείρησής μας 

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ», το ποσό των 49,60 €, για τη δημοσίευση στην εφημερίδα Τύπος της 

Χαλκιδικής για την μελέτη  περιβαντολλογικών επιπτώσεων  στο δημοτικό κάμπινγκ της 

Ιερισσού 

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

ΣΚΕΥΩΝ-κτλ», το ποσό των 1.100,00 €, για την προμήθεια εξοπλισμού και υλικού για το 

internet του κάμπινγκ υποκατάστημα της επιχείρησης μας 

      8. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.04.004  με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το ποσό των 698,00 €, για την εγκατάσταση δικτύου internet στο Κάμπινγκ  

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ», το ποσό των 620,00 €, για την επισκευή του φράχτη στο Άλσος 

του Αριστοτέλη   
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10. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.04.004  με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το ποσό των 186,00 €, για την επισκευή των κάδων και των διαδρόμων στο 

υποκατάστημα του Κάμπινγκ της επιχείρησής μας    

11. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.04.002  με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το ποσό των 992,00 €, για την τοποθέτηση προβολών (Led – 

φωτιστικά- λάμπες κτλ) , καθώς και τον έλεγχο και την συντήρηση ηλεκτρολογικού δικτύου 

στο Άλσος του Αριστοτέλη στα Στάγειρα  

12. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.04.004  με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το ποσό των 350,00 €, για την τοποθέτηση και συντήρηση δύο ηλιακών στο 

υποκατάστημα του Κάμπινγκ της επιχείρησής μας  

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

το ποσό των 198,40 €, για την προμήθεια δύο μπαρών εισόδου στο υποκατάστημα του 

Πάρκινγκ 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 40/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 18-05-2018 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

Βαλσαμής Ελευθέριος 
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