
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 17/21-09-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 

 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα Παρασκευή (21) είκοσι µία του 

µηνός Σεπτεµβρίου 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 883/18-09-2018 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:  

 

71 

 

 

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 

ΑΔΑ: 6ΨΤΨΟΕΥ9-ΗΣ1



1. Την προµήθεια ανταλλακτικού εξαρτήµατος για την επισκευή του αλυσοπρίονου 

OLEOMAC που χρησιµοποιούµε στο κάµπινγκ υποκατάστηµα της επιχείρησης µας.  

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

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

ανάγκες καθαριότητας και ευπρεπισµού των γραφείων του κεντρικού   

3. Την προµήθεια υλικών για την επιδιόρθωση του πλακόστρωτου µονοπατιού στο Άλσος 

Αριστοτέλη, το οποίο είναι εκτεθειµένο σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και ως εκ τούτου 

χρήζει επισκευής. ∆εδοµένου ότι η προσέλευση των επισκεπτών συνεχίζεται µε έντονους 

ρυθµούς πρέπει να προχωρήσουµε άµεσα στην επιδιόρθωση του.  

4. Την προµήθεια αναλωσίµων υλικών τα οποία χρειάζονται για την καλή λειτουργία του 

σκάφους Αµµουλιαννή 2003. Η προµήθεια πρέπει να πραγµατοποιηθεί άµεσα καθώς το 

σκάφος εκτελεί καθηµερινά δροµολόγια και τα παρακάτω αναλώσιµα χρειάζονται για την 

καλή του λειτουργία.  

5. Την Συνδροµή της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.Α.Ε προς το Επιµελητήριο Χαλκιδικής για το έτος 2018 

6. Την επισκευή και συντήρηση δύο αντλιών όµβριων υδάτων, την αντικατάσταση δύο 

αντλιών λυµάτων καθώς και τη συντήρηση δύο ηλεκτρολογικών πινάκων που βρίσκονται 

στον υπόγειο χώρο της αίθουσας 3d  και στο περιβάλλοντα χώρο των γραφείων της 

ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ, όπου στεγάζονται τα  γραφεία της επιχείρησης.  

7. Την προµήθεια δύο αντλιών λυµάτων, µε ενσωµατωµένο φλοτέρ, µονοφασικές µε κόφτη, 

για την αντικατάσταση των παλαιών που έχουν καεί. Οι αντλίες βρίσκονται στον υπόγειο 

χώρο κάτω από την αίθουσα 3d. 

8. Την προµήθεια διαφηµιστικών υφασµάτινων τσαντών µε τύπωµα, για την κάλυψη των 

διαφηµιστικών αναγκών της επιχείρησης µας. 

9. Την πληρωµή εργοδοτικής εισφοράς 20,00€ ανά εργαζόµενο ήτοι 360,00 ευρώ για τον 

Ειδικό Λογαριασµό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ) 

10. Την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη αναγκών της επιχείρησης µας και 

συγκεκριµένα απλίκες led, λάµπες led, φωτιστικά χωνευτά, καλώδιο ΝΥΥ και ντουί 

βακελίτη.  

11. Την προσαρµογή της ιστοσελίδας της επιχείρησης στο νέο (Γενικό Κανονισµό Προστασίας 

∆εδοµένων) GDPR. Από τις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρµογή ο νέος (Γενικός 

Κανονισµός Προστασίας ∆εδοµένων) GDPR, ο οποίος είναι υποχρεωτικός για όλες τις 

επιχειρήσεις και προβλέπονται πρόστιµα σε περίπτωση µη τήρησης του. Για το λόγο αυτό, 

θα πρέπει να προσαρµόσουµε την λειτουργία του site µας 

12. Την δηµοσίευση δύο διακηρύξεων σε 2 τοπικές εφηµερίδες του Νοµού µας για τις ανάγκες 

της ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ ». 

ΑΔΑ: 6ΨΤΨΟΕΥ9-ΗΣ1



 

 

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 

5.936,82 ευρώ: 

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

ποσό των 60,00 €, για την προµήθεια ανταλλακτικού εξαρτήµατος για την επισκευή του 

αλυσοπρίονου 

2. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.06.001 µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», το 

ποσό των  700,00 €, για την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τα γραφεία 

του κεντρικού υποκαταστήµατος της επιχείρησης µας  

3. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.002 µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», το 

ποσό των 499,72 €, για την προµήθεια οικοδοµικών υλικών για την κάλυψη των αναγκών 

της επιχείρησης µας 

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

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ- ΥΛΙΚΩΝ», το ποσό των 1.102,00 €, για την προµήθεια  αναλωσίµων 

υλικών για την κάλυψη των αναγκών του σκάφους Αµµουλιανή 2003 της επιχείρησης µας  

5. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.021 µε τίτλο «ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ», το ποσό των 51,20 

€, για την συνδροµή της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.Α.Ε προς το Επιµελητήριο Χαλκιδικής για το έτος 

2018  

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

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το ποσό των 800,00 €, για την επισκευή και συντήρηση αντλιών όµβριων 

υδάτων, αντικατάσταση αντλιών λυµάτων και επισκευή και συντήρηση των 

ηλεκτρολογικών πινάκων στον υπόγειο χώρο της αίθουσας 3d  και στο περιβάλλοντα χώρο  

των γραφείων της ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ 

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

το ποσό των 967,20 €, για την προµήθεια  αντλιών λυµάτων για την κάλυψη των αναγκών 

της επιχείρησης µας  

ΑΔΑ: 6ΨΤΨΟΕΥ9-ΗΣ1



8. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.99.011 µε τίτλο «ΕΝΤΥΠΑ, ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ, BANNERS ΓΙΑ 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ», το ποσό των 150,00 €, για την προµήθεια  διαφηµιστικών 

υφασµάτινων τσαντών µε τύπωµα για την κάλυψη των διαφηµιστικών αναγκών της 

επιχείρησης µας 

9. Σε βάρος του Κ.Α. 64.11.98.000 µε τίτλο «∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ», το ποσό των 360,00 €, για την πληρωµή εργοδοτικής εισφοράς 20,00€ ανά 

εργαζόµενο ήτοι 360,00 ευρώ για τον Ειδικό Λογαριασµό Παιδικών Κατασκηνώσεων 

(Ε.Λ.Π.Κ) 

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

ποσό των 949,10 €, για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη αναγκών της 

επιχείρησης µας 

11. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.99.001 µε τίτλο «∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ- 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ- ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ», το ποσό των 

124,00 €, για την προσαρµογή της ιστοσελίδας της επιχείρησης στο νέο (Γενικό Κανονισµό 

Προστασίας ∆εδοµένων) GDPR 

12. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.032 µε τίτλο «ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ», 

το ποσό των 173,60 €, για τη δηµοσίευση δύο διακηρύξεων σε 2 τοπικές εφηµερίδες του 

Νοµού µας για τις ανάγκες της ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ 

 

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 71/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 21-09-2018 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Βαλσαµής Ελευθέριος 

 

ΑΔΑ: 6ΨΤΨΟΕΥ9-ΗΣ1
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