
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 12/11-06-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 

 
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Δευτέρα (11) έντεκα του μηνός 

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

της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, 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:  5  

 

Αριθμός Απόφασης:  

 

52 

 

 

   Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 5ο 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. Τη συνδρομή- πληρωμή ετήσιου τέλους διατήρησης της Μερίδας μας στο Γ.Ε.Μ.Η 

2. Τη προμήθεια ενός ψηφιακού ασύρματου συστήματος μικροφώνων καθώς και 3 φώτα led 

για την αντικατάσταση των παλαιών που δεν λειτουργούν πλέον  στην αίθουσα 3D 

 Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων 
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3. Τη προμήθεια μια καινούργιας μπάρας αλουμινίου στο κάμπινγκ της επιχείρησής μας, 

καθώς η μπάρα που ασφαλίζει το κάμπινγκ έχει σπάσει και για λόγους ασφαλείας των 

κατασκηνωτών θα πρέπει να αλλαχθεί άμεσα.  

4. Τη προμήθεια μουσαμά για το πάτωμα του σκάφους Αμμουλιανή 2003 λόγω της 

αντικατάστασης της μηχανής 

5. Τη προμήθεια των απαραίτητων φαρμάκων για να εξοπλιστεί το φαρμακείο του 

κάμπινγκ, της επιχείρησης μας. Η δυνατότητα να παρέχουμε πρώτες βοήθειες σε 

περίπτωση ανάγκης αποτελεί για εμάς βασική προτεραιότητα. Για το λόγο θα πρέπει να 

ανανεωθεί ο εξοπλισμός  του φαρμακείου έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για κάθε 

ενδεχόμενο.  

6. Τη προμήθεια 15τμ λαμαρίνας για την αντικατάσταση της παλαιάς που υπήρχε στην 

οροφή της αποθήκης του κάμπινγκ και η οποία έχει φθαρεί. Η αντικατάσταση πρέπει να 

γίνει άμεσα για να μην υπάρξει κίνδυνος ατυχήματος. 

7. Την ετήσια αναγόμωση των πυροσβεστήρων στο κάμπινγκ  

8. Τη προμήθεια υπολογιστή και περιφερειακών για τη κάλυψη των αναγκών των γραφείων 

του κεντρικού  

9. Τη προμήθεια χαρτιού Α3 και Α4 για την κάλυψη των αναγκών των  γραφείων  του 

κεντρικού  

10. Τη προμήθεια δέκα πυροσβεστικών σωλήνων και ενός κρουνού λόγω φθοράς των παλιών 

για να ανανεωθεί το πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την πυροσβεστική.  

11. Τη πληρωμή παραβόλου για τη διενέργεια έλεγχου επιθεώρησης και έκδοσης  

πιστοποιητικού για τη κατάταξη του camping Ierissos της επιχείρησης μας, σε κατηγορία 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

12. Τη προμήθεια μίας βιβλιοθήκης για τα κεντρικά γραφεία, της επιχείρησης μας 

13. Την καταχώρηση της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε  στο χάρτη - φυλλαδίου  του Συλλόγου 

επαγγελματιών για τη προβολή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 

του Δήμου Αριστοτέλη, από το Σύλλογο επιχειρηματιών Ιερισσού 

14. Τη προμήθεια δίσκου για τη μηχανή του σκάφους «Αμμουλιανή 2003»  

15. Τη πληρωμή της προσαύξησης των  καθυστερούμενων οφειλών ΕΦΚΑ 

  

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 

5.025,23 ευρώ: 

1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.021 με τίτλο «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ», το ποσό των 

320,00 €, για την συνδρομή- πληρωμή ετήσιου τέλους διατήρησης της Μερίδας μας στο 

Γ.Ε.Μ.Η, διάρκειας από 01/01/2018 έως 31/12/2018 

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

ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D», το ποσό των 1.230,00 €, για την προμήθεια ενός ψηφιακού ασύρματου 

συστήματος μικροφώνων καθώς και 3 φώτων led για την αντικατάσταση των παλαιών 

στην αίθουσα 3D  

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

ΣΚΕΥΩΝ-κτλ», το ποσό των 198,40 €, για την αντικατάσταση της μπάρας  αλουμινίου 

εισόδου στο κάμπινγκ,  

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

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ», το ποσό των 136,40 €, για την προμήθεια μουσαμά για το 

πάτωμα του σκάφους του σκάφους Αμμουλιανή 2003  

5. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.004  με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», 

το ποσό των 122,90 €, για την προμήθεια φαρμάκων για να εξοπλιστεί το φαρμακείο 

του κάμπινγκ ,  

6. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.004  με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», 

το ποσό των 150,00 €, για την προμήθεια λαμαρίνας για το υποκατάστημα του 

Κάμπινγκ  

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

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το ποσό των 60,00 €, για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων  που 

βρίσκονται στο Camping Ierisssos ,  

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

ΣΘΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ », το ποσό των 600,16 €, για την προμήθεια υπολογιστή και 

περιφερειακών 

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

ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», το ποσό των 311,24 €, για την προμήθεια χαρτιού Α3 

και Α4 για την κάλυψη των αναγκών των  γραφείων  του κεντρικού  

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

ΣΚΕΥΩΝ-κτλ», το ποσό των 342,24 €, για την προμήθεια δέκα πυροσβεστικών  

σωλήνων και ενός κρουνού για το κάμπινγκ  
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11. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.063  με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ», το ποσό των 620,00 €, για τη πληρωμη παραβόλου για 

διενέργεια έλεγχου επιθεώρησης και έκδοσης  πιστοποιητικού για τη κατάταξη του 

camping Ierissos της επιχείρησης μας, σε κατηγορία σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία 

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

ΕΙΔΩΝ», το ποσό των 471,20 €, για τη προμήθεια μίας βιβλιοθήκης για τα κεντρικά 

γραφεία, της επιχείρησης μας 

13. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.57.001  με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ 

ΜΕΘΟΔΟΥΣ», το ποσό των 100,00 €, για καταχώρηση της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε  στο 

χάρτη - φυλλαδίου  του Συλλόγου επαγγελματιών για τη προβολή των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη, από το Σύλλογο 

επιχειρηματιών 

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

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ- ΥΛΙΚΩΝ», το ποσό των 272,80 €, για τη προμήθεια δίσκου για τη 

μηχανή του σκάφους Αμμουλιανή 2003 

15. Σε βάρος του Κ.Α. 64.12.00.000  με τίτλο «ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ», το ποσό 

των 89,89 €, για πληρωμή  προσαύξησης καθυστερούμενων οφειλών ΕΦΚΑ 

 

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 52/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 11-06-2018 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

Βαλσαμής Ελευθέριος 
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