
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 12/11-06-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα ∆ευτέρα (11) έντεκα του µηνός 

Ιουνίου του χρόνου 2018 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο 

της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, µε την από αριθμό πρωτοκόλλου 570/07-06-2018 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:  

 

48 

 

 

Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 1ο θέµα της 

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

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

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

υπ’ αριθµόν 02/2018 απόφαση ∆Σ της ΑΞΤΑ∆Α, ψηφίσθηκε η 1η υποχρεωτική αναµόρφωση, η 

οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµόν 41/2018 απόφαση ∆Σ του ∆ήµου.  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.∆.Α ∆.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’): ∆ηµόσιες 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 

ΑΔΑ: 7ΔΣΙΟΕΥ9-ΒΒΕ



1. Την παραγωγή τρισδιάστατης ταινίας µικρού µήκους µε θέµα τη µοναστική ζωή στο Άγιο 

Όρος. Η αίθουσα τρισδιάστατων προβολών, που διαχειρίζεται η επιχείρησή µας, αποτελεί 

πόλο έλξης όχι µόνο για τους µόνιµους κατοίκους της περιοχής αλλά και για χιλιάδες 

τουρίστες και ιδιαίτερα σχολεία που επιλέγουν να επισκεφθούν τον τόπο µας όχι µόνο για 

την απαράµιλλη οµορφιά του αλλά και  για να παρακολουθήσουν τις τρισδιάστατες 

ταινίες µας. Ωστόσο η ταινιοθήκη µας δεν έχει ανανεωθεί από την αρχή της λειτουργίας 

της αίθουσας 3D και ήδη έχει επέλθει κορεσµός στο κοινό, το όποιο ζητά επίµονα µια 

καινούργια ταινία  αφιερωµένη  στη µοναστική  ζωή στο Άγιο Όρος. Εξάλλου το Κέντρο 

Πολιτισµού κατασκευάσθηκε χρηµατοδοτούµενο κατά 100% από ευρωπαϊκούς και 

εθνικούς πόρους  µε τίτλο  «Κέντρο ανάδειξης αγιορείτικης κληρονοµίας και προ του 

Άθω περιοχής». Κατανοώντας την ανάγκη αυτή και για να βελτιώσει τη παροχή των 

υπηρεσιών της, η ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ, και έπειτα από επαφές που είχε, προτίθεται να προβεί 

στην παραγωγή τρισδιάστατης ταινίας µικρού µήκους µε κεντρικό άξονα τη ζωή στο Άγιο 

Όρος. ∆εδοµένου ότι δεν µπορεί να καλυφθεί ένα τόσο ευρύ θέµα και µε τις 

ιδιαιτερότητες που απαιτούν τα γυρίσµατα στο Άγιο Όρος, η ταινία θα ολοκληρωθεί σε 

δύο µέρη. Η συγκεκριµένη ανάθεση αφορά µόνο το Α΄ µέρος. 

2. Την προµήθεια ψηφιακής κάµερας για τρισδιάστατη λήψη για την αίθουσα 3D, της 

επιχείρησης µας, η οποία θα είναι εξοπλισµένη µε διπλούς φακούς και δύο πλήρεις 

τουλάχιστον 1920 x 1080  megapixel imagers για την καταγραφή 1080/60i, 50i, 30p σε 

AVCHD. Θα πρέπει να µπορεί να καταγράψει τουλάχιστον 180 λεπτά σε µονάδα 

αποθήκευσης, να προσφέρει επαγγελµατικές εισόδους/εξόδους, συµπεριλαµβανοµένης 

της διπλής εξόδου HD-SDI, HDMI (έκδοση 1.4), XLR υποδοχές, στερεοφωνικό 

µικρόφωνο και twin-lens τηλεχειριστήρια.  Λόγω της εξαιρετικά δυσπρόσιτης τιµής µε τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά µιας καινούργιας κάµερας που µε την σηµερινή τεχνολογία 

αγγίζει τις 150.000 ευρώ η ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ προτίθεται να προµηθευτεί µια κάµερα 

ελαφρώς µεταχειρισµένη παλιότερης γενιάς από επώνυµη και εγνωσµένη αξίας εταιρίας 

µε εγγύηση προϊόντος για να καλύψει τις ανάγκες της.  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ  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.∆.Α ∆.ΑΕ οικονοµικού έτους 2018 τις παρακάτω πιστώσεις, συνολικού ποσού 

9.460,00 ευρώ: 

ΑΔΑ: 7ΔΣΙΟΕΥ9-ΒΒΕ



1. Σε βάρος του Κ.Α. 18.03.01.110 µε τίτλο «ΑΓΟΡΑ ΑΥΛΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ- ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ», το ποσό των 4.500,00 €, για την παραγωγή τρισδιάστατης ταινίας 

µικρού µήκους  (Α΄ µέρος) µε θέµα τη µοναστική ζωή στο Άγιο Όρος. 

2. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.03.000 µε τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ», 

το ποσό των 4.960,00 €, για την προµήθεια ψηφιακής κάµερας για τρισδιάστατη λήψη για 

την αίθουσα 3D, της επιχείρησης µας. 

 

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

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

ψηφιστεί. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 48/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασµα 
Ιερισσός 11-06-2018 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 

Βαλσαµής Ελευθέριος 
 

ΑΔΑ: 7ΔΣΙΟΕΥ9-ΒΒΕ
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