
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 18/11-10-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

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

Οκτωβρίου του χρόνου 2018 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, με την από αριθμό πρωτοκόλλου 936/08-10-2018 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:  2  

 

Αριθμός Απόφασης:  

 

75 

 

 

Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 2ο 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: ΩΕΖΕΟΕΥ9-ΣΛΧ



1. Την προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων, φυτών και θάμνων για την κάλυψη των 

αναγκών του  camping Ierissos. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στη δενδροφύτευση  του  

camping Ierissos  και στην φύτευση  λουλουδιών έτσι ώστε να βελτιώσουμε  μεν την 

αισθητική του χώρου αλλά και να φροντίσουμε για την επαρκή σκίασή του κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού. Επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε την περίφραξη του 

camping Ierissos, με θάμνους έτσι ώστε να βελτιώσουμε την πυκνότητα της 

περίφραξης και να είμαστε σύμφωνοι με τις απαιτήσεις που υπάρχουν για την 

κατάταξη του κάμπινγκ σε κατηγορία. 

2. Την προμήθεια εξοπλισμού για την αίθουσα 3D προκειμένου να αντικατασταθεί ο 

εξοπλισμός που έχει υποστεί φθορές και δεν λειτουργεί σωστά. Συγκεκριμένα θα 

πρέπει να προμηθευτούμε διάφραγμα ήχου, τροφοδοτικά, κόρνα ήχου, πίνακα 

αυτοματισμού, modul ήχου και DI-BOX AR 133. 

3. Την επισκευή των νεροπαγίδων και των flat του σκάφους «Αμμουλιανή 2003» που 

διαχειρίζεται η επιχείρησή μας για λόγους ασφάλειας του σκάφους. 

4. Την επισκευή των δύο υδροστρόβιλων που βρίσκονται στο Άλσος Αριστοτέλη που 

διαχειρίζεται η επιχείρηση μας. Οι υδροστρόβιλοι βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο 

εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες και πλέον δεν λειτουργούν κανονικά. Θα πρέπει 

να προχωρήσουμε άμεσα στην επισκευή τους διότι το Άλσος Αριστοτέλη είναι 

ανοικτό δέχεται καθημερινά πολλούς επισκέπτες. 

5. Την συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων και του κλιματιστικού που 

βρίσκεται στο παρκινγκ που διαχειρίζεται η επιχείρησή μας. Υπάρχει διαρροή στους 

σωλήνες των υδραυλικών εγκαταστάσεων της τουαλέτας που εξυπηρετεί τις ανάγκες 

του παρκινγκ και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Επίσης πρέπει να γίνει 

συντήρηση και επισκευή στο κλιματιστικό το οποίο δεν λειτουργεί. 

6. Την προμήθεια ενός χλοοκοπτικού μηχανήματος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την 

φροντίδα του γκαζόν που περιβάλλει το Άλσος Αριστοτέλη. Φυσικά το χλοοκοπτικό 

τρακτέρ θα χρησιμοποιηθεί και στα υπόλοιπα υποκαταστήματα της επιχείρησής μας 

για να καλύψει και εκεί τις ανάγκες (κάμπινγκ-κεντρικό-παρκινγκ). 

7. Την παραμετροποίηση της εφαρμογής VisitAristotelis και την προσθήκη δύο νέων 

πεδίων έτσι ώστε να είναι πιο εύχρηστη και πιο φιλική προς τους χρήστες. 

8. Την επισκευή και την συντήρηση του λέβητα πετρελαίου που βρίσκεται στα γραφεία 

της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε. 

9. Την ψηφιακή εκτύπωση φωτογραφιών με θέμα την μοναστική ζωή στο Άγιο Όρος, οι 

οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των διαφημιστικών αναγκών της 

επιχείρησης μας. 

ΑΔΑ: ΩΕΖΕΟΕΥ9-ΣΛΧ



10. Την προμήθεια μιας μπάρας αλουμινίου για το πάρκινγκ που διαχειρίζεται η 

ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ και αφορά την αντικατάσταση της υπάρχουσας η οποία έχει σπάσει.  

11. Την προμήθεια φούρνων μικροκυμάτων και  ηλεκτρικού  βραστήρα για την κάλυψη 

των αναγκών των γραφείων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε.  

12. Την προμήθεια banner για την αίθουσα 3D της επιχείρησης, προς αντικατάσταση του 

υπάρχοντος banner το οποίο έχει σκιστεί από την πολύχρονη χρήση. 

13. Την προμήθεια έγχρωμων διαφημιστικών φυλλαδίων για την προώθηση του Άλσους 

Αριστοτέλη,  που διαχειρίζεται η επιχείρηση μας. Η προσέλευση των επισκεπτών 

συνεχίζεται και τον Οκτώβριο, αλλά επιπλέον θα πρέπει να έχουμε  απόθεμα και για 

την έναρξη της  επόμενής χρονιάς έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για τη νέα τουριστική 

σεζόν. 

14. Την προμήθεια ανταλλακτικών γα τη καινούργια μηχανή του σκάφους Αμμουλιανή  

που προμηθευτήκαμε. Έχει γίνει ήδη η πρώτη αντικατάσταση των ανταλλακτικών 

σύμφωνα με τις οδηγίες της προμηθεύτριας εταιρίας και του μηχανικού που ελέγχει το 

σκάφος και πρέπει να έχουμε απόθεμα ανταλλακτικών στο σκάφος για παν 

ενδεχόμενο. 

 

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 

8.487,25 ευρώ: 

1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.099 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ», το ποσό των 2.000,00 €, για την προμήθεια  καλλωπιστικών δένδρων, φυτών 

και θάμνων για την κάλυψη των αναγκών του  camping Ierissos 

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

ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D», το ποσό των  1.117,00 €, για την προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη 

των αναγκών της αίθουσας 3D της επιχείρησης μας 

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

ποσό των 1.050,00 €, για την επισκευή των νεροπαγίδων και των flat του σκάφους 

«Αμμουλιανή 2003» που διαχειρίζεται η  επιχείρησης μας  

ΑΔΑ: ΩΕΖΕΟΕΥ9-ΣΛΧ



4. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.04.002 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το ποσό των 438,00 €, για την επισκευή δύο υδροστρόβιλων 

που βρίσκονται στο Άλσος Αριστοτέλη  

5. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.00.005 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», το ποσό των 745,00 €, για την συντήρηση των υδραυλικών 

εγκαταστάσεων και την επισκευή και συντήρηση του κλιματιστικού στο παρκινγκ που 

διαχειρίζεται η  επιχείρησή μας  

6. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.03.002 με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ 

κλπ», το ποσό των 1.100,00 €, για την προμήθεια  χλοοκοπτικού για την κάλυψη των 

αναγκών της επιχείρησής μας  

7. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.99.001 με τίτλο «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ- 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ- ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ», το ποσό των 

360,00 €, για την παραμετροποίηση της εφαρμογής VisitAristotelis  

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

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το ποσό των 124,00 €, για την επισκευή και συντήρηση του λέβητα 

πετρελαίου στα γραφεία που στεγάζεται  η  ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε 

9. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.99.011 με τίτλο «ΕΝΤΥΠΑ, ΦΥΛΛΑΔΙΑ, BANNERS ΓΙΑ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ», το ποσό των 172,98 €, για την ψηφιακή εκτύπωση 

φωτογραφιών, για την κάλυψη των διαφημιστικών αναγκών της επιχείρησής μας  

10. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.03.005 με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΣΚΕΥΩΝ», 

το ποσό των 297,60 €, για την προμήθεια μιας μπάρας αλουμινίου για την κάλυψη των 

αναγκών του παρκινγκ  της επιχείρησής μας  

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

το ποσό των 140,00 €, για την προμήθεια δύο φούρνων μικροκυμάτων και ενός ηλεκτρικού  

βραστήρα για την κάλυψη των αναγκών των γραφείων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε.  

12. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.99.011 με τίτλο «ΕΝΤΥΠΑ, ΦΥΛΛΑΔΙΑ, BANNERS ΓΙΑ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ», το ποσό των 260,40 €, για την προμήθεια banner για την 

αίθουσα 3D, της επιχείρησής μας 

13. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.99.011 με τίτλο «ΕΝΤΥΠΑ, ΦΥΛΛΑΔΙΑ, BANNERS ΓΙΑ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ», το ποσό των 558,00 €, για την προμήθεια διαφημιστικών 

φυλλαδίων, για την κάλυψη των αναγκών του Άλσους Αριστοτέλη που διαχειρίζεται η  

επιχείρησή μας.  

ΑΔΑ: ΩΕΖΕΟΕΥ9-ΣΛΧ



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

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ», το ποσό των 124,24 €, για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη 

μηχανή του σκάφους Αμμουλιανή 2003, 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 75/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 11-10-2018 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 

Βαλσαμής Ελευθέριος 
 

ΑΔΑ: ΩΕΖΕΟΕΥ9-ΣΛΧ
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