
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 13/05-07-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (05) πέντε του μηνός 

Ιουλίου 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 673/02-07-2018 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:  

 

53 

 

 

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 

ΑΔΑ: 6ΧΞΙΟΕΥ9-ΜΦΨ



1. Την ετήσια συνδρομή για την τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής visit aristotelis, που 

χρησιμοποιούμε για τη προώθηση της επιχείρησής μας, αλλά και όλων των επιχειρήσεων 

που  δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αριστοτέλη 

2. Την προμήθεια οικοδομικών υλικών για το κάμπινγκ υποκατάστημα  της επιχείρησης μας. 

Συγκεκριμένα έχει  υποστεί φθορές   ο χώρος στις τουαλέτες του κάμπινγκ και θα πρέπει να 

επιδιορθωθεί  άμεσα καθώς το κάμπινγκ είναι πλήρες από κατασκηνωτές 

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

επιχείρησης μας. Οφείλουμε να διατηρούμε σε καλή κατάσταση τη σήμανση του δρόμου ως 

εκ τούτου πρέπει να αντικαταστήσουμε τα αυτοκόλλητα από τις πινακίδες που έχουν φθαρεί 

από τον ήλιο και τη βροχή.  Συγκεκριμένα 14 τεμάχια διάστασης 40*60 και 2 τεμάχια 

διάστασης 130*150. 

4. Την προμήθεια έγχρωμων διαφημιστικών φυλλαδίων για την προώθηση των 

υποκαταστημάτων της επιχείρησης μας και συγκεκριμένα του κάμπινγκ, του Άλσους 

Αριστοτέλη, του παρκινγκ  και του δημοτικού σκάφους Αμμουλιανή 2003 , που 

διαχειρίζεται η επιχείρηση μας.  

5. Την προμήθεια έγχρωμων διαφημιστικών χαρτών για την κάλυψη των αναγκών του 

κεντρικού υποκαταστήματος και της αίθουσας 3D καθώς και των υποκαταστημάτων της 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε (κάμπινγκ –παρκινγκ-σκάφους). Είμαστε στη μέση της τουριστικής 

σεζόν και πρέπει να έχουμε επάρκεια  διαφημιστικού υλικού. Οι συγκεκριμένοι χάρτες 

αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη προώθηση όχι μόνο των υποκαταστημάτων 

που διαχειρίζεται η ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ αλλά και γενικότερα των αξιοθέατων της περιοχής μας 

6. Την προμήθεια  8  ξύλινων κολώνων καστανίσιων, για την κάλυψη των αναγκών του 

κεντρικού υποκαταστήματος της επιχείρησης μας. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν για 

την κατασκευή 4 ξύλινων πινακίδων σήμανσης . 

7. Την προμήθεια από χαλίκι για το στρώσιμο του εδάφους στο παρκινγκ, υποκατάστημα της 

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

υπάρχει κλίση μετά από  τις παρατεταμένες έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών  

στο συγκεκριμένο σημείο έχει φύγει το 3Α και ως εκ τούτου πρέπει να ρίξουμε εκ νέου 

χαλίκι για την ασφάλεια των οχημάτων που σταθμεύουν εκεί. 

8. Την εργασία σε συμβολαιογράφο της περιοχής που αφορά ένορκη κατάθεση 

9. Την ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισμικού παρακολούθησης του νέου τιμοκαταλόγου του 

παρκινγκ από το κεντρικού υποκατάστημα της επιχείρησης μας έτσι ώστε να υπάρχει 

δυνατότητα ελέγχου του προγράμματος. Επίσης θα υπάρξει προσθήκη  στο πεδίο πληρωμής 

ένδειξης ΜΕΤΡΗΤΑ /ΚΑΡΤΑ 

ΑΔΑ: 6ΧΞΙΟΕΥ9-ΜΦΨ



10. Την επισκευή της προπέλας του σκάφους Αμμουλιανή 2003. Η προπέλα του σκάφους 

Αμμουλιανή 2003 χρήζει  επισκευής καθώς έχουμε ήδη προχωρήσει στην αντικατάσταση 

της μηχανής του σκάφους πρέπει να γίνει επισκευή – ρύθμιση  της προπέλας για την άριστη 

λειτουργία τους σκάφους. 

11. Την προμήθεια 24 μπλουζών κοντομάνικων για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί  

στην αίθουσα 3D της επιχείρησης μας. Η εκδήλωση αποτελεί μέρος της ευρύτερης 

προσπάθειας που γίνεται για την προώθηση της αίθουσας 3D σε ξενοδοχειακές μονάδες, 

τουριστικά πρακτορεία και γενικότερα σε φορείς τουρισμού. 

12. Τις χωματουργικές εργασίες για τον καθαρισμό και τη  διαμόρφωση της παραλίας του  

camping υποκαταστήματος της επιχείρησης μας, η οποία μετά τις πρόσφατες καταιγίδες 

έχει γεμίσει σκουπίδια από τη θάλασσα και πρέπει να την καθαρίσουμε άμεσα για την 

ασφάλεια των κατασκηνωτών και ιδιαίτερα των παιδιών. 

13.  Την προμήθεια ανταλλακτικών γα την καινούργια μηχανή που προμηθευτήκαμε. Ο 

μηχανουργός που τοποθέτησε την καινούργια μηχανή συνέστησε να έχουμε σε απόθεμα 

κάποια ανταλλακτικά έτσι  ώστε να είμαστε έτοιμοι αν συμβεί κάτι και να συνεχιστεί έτσι η 

απρόσκοπτη λειτουργία του σκάφους χωρίς καμία καθυστέρηση.  

14. Την επισκευή του πλυντηρίου που βρίσκεται στo camping Ierissos και εξυπηρετεί τις 

ανάγκες των κατασκηνωτών. Δεδομένου ότι βρισκόμαστε στα μέσα της θερινής σεζόν η 

επισκευή πρέπει να γίνει άμεσα. 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ  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.Δ.Α Δ.ΑΕ οικονομικού έτους 2018 τις παρακάτω πιστώσεις, συνολικού ποσού 

6.565,72 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 

1.500,00 €, για την ετήσια συνδρομή για την τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής visit 

aristotelis, που χρησιμοποιούμε για τη προώθηση της επιχείρησής μας, αλλά και όλων των 

επιχειρήσεων που  δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αριστοτέλη 

ΑΔΑ: 6ΧΞΙΟΕΥ9-ΜΦΨ



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

ποσό των 173,40 €, για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για το κάμπινγκ υποκατάστημα  

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 επιχείρησης μας  

4. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.99.011 με τίτλο «ΕΝΤΥΠΑ- ΦΥΛΛΑΔΙΑ- BANNERS ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ», το ποσό των 680,00 €, για την προμήθεια 

διαφημιστικών φυλλαδίων  για την κάλυψη των αναγκών  της επιχείρησης μας 

5. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.99.011 με τίτλο «ΕΝΤΥΠΑ- ΦΥΛΛΑΔΙΑ- BANNERS ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ», το ποσό των 830,80 €, για την προμήθεια χαρτών για 

την κάλυψη των διαφημιστικών αναγκών της επιχείρησης μας 

6. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.03.000 με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ 

ΚΑΙ ΠΟΙΠΑ», το ποσό των 967,00 €, για την προμήθεια ξύλινων κολώνων καστανίσιων για 

την κάλυψη των αναγκών του κεντρικού υποκαταστήματος  της επιχείρησης μας 

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

ποσό των 600,00 €, για την προμήθεια από χαλίκι για στο στρώσιμο του εδάφους στο 

παρκινγκ, υποκατάστημα της επιχείρησης μας 

8. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.049 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ- 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΤΛ», το ποσό 

των 81,88 €, για την εργασία σε συμβολαιογράφο της περιοχής που αφορά ένορκη 

κατάθεση 

15. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.075 με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ», το ποσό 

των 620,00 €, για την εργασία που αφορά την ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισμικού 

παρακολούθησης του νέου τιμοκαταλόγου του παρκινγκ από το κεντρικού υποκατάστημα 

της επιχείρησης μας. Επίσης θα υπάρξει προσθήκη  στο πεδίο πληρωμής ένδειξης 

ΜΕΤΡΗΤΑ /ΚΑΡΤΑ 

9. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.04.003 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ», το 

ποσό των 186,00 €, για την επισκευή της προπέλας του σκάφους Αμμουλιανή 2003, της 

επιχείρησης μας 

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

ΜΕΘΟΔΟΥΣ», το ποσό των 168,64 €, για την προμήθεια μπλουζών κοντομάνικων για 

εκδήλωση στην αίθουσα 3D της επιχείρησης μας 

ΑΔΑ: 6ΧΞΙΟΕΥ9-ΜΦΨ



11. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.00.004 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», το ποσό των 124,00 €, για χωματουργικές εργασίες για τον 

καθαρισμό και τη  διαμόρφωση της παραλίας του  camping υποκαταστήματος της 

επιχείρησης μας 

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

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ», το ποσό των 174,40 €, για προμήθεια ανταλλακτικών για τη 

μηχανή του σκάφους Αμμουλιανή 2003,  

13. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.04.004 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το ποσό των 49,60 €, για την επισκευή του πλυντηρίου στο κάμπινγκ της 

επιχείρησης 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 53/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 05-07-2018 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 

Βαλσαμής Ελευθέριος 
 

ΑΔΑ: 6ΧΞΙΟΕΥ9-ΜΦΨ


		2018-07-11T15:35:38+0300
	Athens




