
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 16/30-08-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 

 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα Πέµπτη (30) τριάντα του µηνός 

Αυγούστου 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 842/27-08-2018 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:  

 

66 

 

 

Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 1
ο
 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 1
η
 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 
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1. Την πληρωµή της ετήσιας συνδροµής για υπηρεσίες συµβουλευτικές και πληροφοριακές 

που αφορούν τη κάλυψη των αναγκών της ΑΞΤΑ∆Α  

2. Την αντικατάσταση του καπακιού στο φρεάτιο που βρίσκεται  στο κάµπινγκ  Ierissos. 

Πρέπει να προχωρήσουµε άµεσα στην αντικατάσταση καθώς το κάµπινγκ είναι  πλήρες  

από κατασκηνωτές και υπάρχουν και πολλά παιδιά που βρίσκονται στο χώρο 

3. Σύµφωνα µε την απόφαση της 10/07-09-2017 Γενικής Συνέλευσης της ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ, 

προτάθηκε από τον Πρόεδρο η εκλογή ∆ύο Τακτικών και ∆ύο αναπληρωµατικών Ελεγκτών 

για τη χρήση από 01/01/17 µέχρι 31/12/17 και ο καθορισµός της αµοιβής τους 

4. Την προµήθεια χρηµατοκιβωτίου προκειµένου να φυλάσσονται σε ασφαλές µέρος οι 

ηµερήσιες εισπράξεις από τα υποκαταστήµατα, έως ότου γίνει η κατάθεση των χρηµάτων 

στην τράπεζα. 

5. Την προµήθεια εισιτηρίων για το Άλσος Αριστοτέλη, που διαχειρίζεται η ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ. 

Θα πρέπει να φροντίσουµε να υπάρχει επάρκεια εισιτηρίων καθώς η κίνηση στο Άλσος 

Αριστοτέλη συνεχίζεται σε µεγάλο βαθµό.  

6. Την προµήθεια εµφιαλωµένου νερού  για την κάλυψη των αναγκών των εργαζοµένων στο 

Παρκινγκ, υποκατάστηµα  της επιχείρησής µας 

7. Την επισκευή των ηχητικών εγκαταστάσεων του κτιρίου που στεγάζεται το κεντρικό 

υποκατάστηµα. Στο κτίριο φιλοξενούνται διαλέξεις και εκθέσεις και ο ήχος είναι 

απαραίτητος. ∆εδοµένου λοιπόν ότι το τελευταίο διάστηµα παρουσιάζονται κάποια 

προβλήµατα στην ηχητική κάλυψη πρέπει να προχωρήσουµε άµεσα στην επισκευή του. 

 

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 

2.766,80 ευρώ: 

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

434,00 €, για την ετήσια συνδροµή για συµβουλευτικές και πληροφοριακές υπηρεσίες προς 

την ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ 

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

κλπ», το ποσό των  198,40 €, για την αντικατάσταση του καπακιού στο φρεάτιο του 

Κάµπινγκ , υποκατάστηµα της επιχείρησης µας  
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3. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.054 µε τίτλο «ΕΞΟ∆Α ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ», το ποσό των 

500,00 €, για τον έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων 2017 της ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ  

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

το ποσό των 170,00 €, για την προµήθεια χρηµατοκιβωτίου για την κάλυψη αναγκών της 

επιχείρησης µας 

5. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.00.001 µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ- ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ», το 

ποσό των 384,40 €, για την προµήθεια εισιτηρίων για το Άλσος Αριστοτέλη της επιχείρησής 

µας 

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

ποσό των 150,00 €, για την προµήθεια εµφιαλωµένου νερού  για την κάλυψη των αναγκών 

των εργαζοµένων του παρκινγκ, υποκαταστήµατος της επιχείρησης µας  

7. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.04.001 µε τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το ποσό των 930,00 €, για την επισκευή των ηχητικών εγκαταστάσεων 

του κεντρικού υποκαταστήµατος.  

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 66/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 30-08-2018 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Βαλσαµής Ελευθέριος 
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