
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 03/04-02-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Δευτέρα (04) τέσσερις του 

μηνός Φεβρουαρίου του χρόνου 2019 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 70/31-01-2019 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  
Λυκάκη Χρυσαυγή 
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  
 
 

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    
 
 

 

             Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  07 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  15  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Με την υπ’ αριθμόν 88/2018 απόφαση Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2019 της επιχείρησης και 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 389/2018, απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Αριστοτέλη. Κατόπιν με την 

υπ’ αριθμόν 05/2019 απόφαση ΔΣ της ΑΞΤΑΔΑ, ψηφίσθηκε η 1η υποχρεωτική αναμόρφωση της 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α , η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 35/2019 απόφαση ΔΣ του Δήμου Αριστοτέλη.  

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 2019 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: ΨΞ6ΗΟΕΥ9-Τ0Π



1. Το βάψιμο της αίθουσας συνεδριάσεων και των γραφείων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε. Τόσο η 

αίθουσα συνεδριάσεων όσο και οι αίθουσες που χρησιμοποιούνται για να στεγάσουν τα γραφεία 

της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε χρήζουν βαψίματος. Δεδομένου ότι ο χώρος που φιλοξενούνται οι 

παραπάνω αίθουσες είναι υπόγειος θα πρέπει να ανανεώνεται τακτικά, διότι λόγω της υγρασίας 

παρουσιάζονται φθορές και σκασίματα στους τοίχους. 

2. Συνδρομή για το έτος 2018 και προπληρωμή έτους 2019, για υπηρεσίες θυρίδας 

ταχυδρομείου.  

3. Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των γραφείων της Επιχείρησης, βάσει του  

συμφωνητικού που έχει υπογραφεί με την εταιρεία XEROX και αφορά τη χρήση πολυμηχανήματος 

για πολυετή δαπάνη  

4. Την προμήθεια Σουηδικής μασίφ ξυλείας πλαναρισμένης και βαμμένης για την κάλυψη 

του τοίχου της αίθουσας συνεδριάσεων της επιχείρησής μας, ο οποίος λόγω του ότι η αίθουσα 

βρίσκεται στο υπόγειο έπρεπε να  ανανεωθεί. 

5. Την προμήθεια και την εφαρμογή αρωματικών χώρου και απολυμαντικών wc για την 

κάλυψη των αναγκών των γραφείων και της αίθουσας 3d της επιχείρησης μας  

6. Την προμήθεια φωτοκύτταρων ασφαλείας μπαρών για το παρκινγκ υποκατάστημα της 

επιχείρησής μας, προκειμένου να αντικατασταθούν τα φωτοκύτταρα που έχουν καεί.  

7. Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς δεμάτων και φάκελος από και προς την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ και 

των υποκαταστημάτων της σε υπηρεσίες και προορισμούς ανάλογα με τις ανάγκες. Η εργασία 

αφορά την χρήση 2019 και θα ολοκληρωθεί με την λήξη του παρόντος οικονομικού έτους. 

8. Την παραγωγή τρισδιάστατης ταινίας μικρού μήκους με θέμα τη μοναστική ζωή στο Άγιο 

Όρος. Η αίθουσα τρισδιάστατων προβολών, που διαχειρίζεται η επιχείρηση μας, αποτελεί πόλο 

έλξης όχι μόνο για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής αλλά και για χιλιάδες τουρίστες και 

ιδιαίτερα σχολεία που επιλέγουν να επισκεφθούν  τον τόπο μας, όχι μόνο για την απαράμιλλη 

ομορφιά του αλλά και για να παρακολουθήσουν τις τρισδιάστατες ταινίες μας. Ωστόσο η 

ταινιοθήκη μας δεν έχει ανανεωθεί από την αρχή της λειτουργίας της αίθουσας 3D και ήδη έχει 

επέλθει κορεσμός στο κοινό, το όποιο ζητά επίμονα μια καινούργια ταινία  αφιερωμένη  στη 

μοναστική ζωή στο Άγιο Όρος. Εξάλλου το Κέντρο Πολιτισμού κατασκευάσθηκε 

χρηματοδοτούμενο κατά 100% από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους με τίτλο  «Κέντρο ανάδειξης 

αγιορείτικης κληρονομιάς και προ του Άθω περιοχής». Κατανοώντας την ανάγκη αυτή και για να 

βελτιώσει τη παροχή των υπηρεσιών της, η ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ, και έπειτα από επαφές που είχε, έχει  

προβεί στην παραγωγή τρισδιάστατης ταινίας μικρού μήκους με κεντρικό άξονα τη ζωή στο Άγιο 

Όρος 

9.  Πληρωμή στα Διατραπεζικά συστήματα ΑΕ που αφορά τον λογαριασμό που τηρούμε 

στην ΕΑΠ για τα έτη 2018 και 2019».  

ΑΔΑ: ΨΞ6ΗΟΕΥ9-Τ0Π



 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ  μετά από διαλογική συζήτηση σχετική 

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 2019 τις παρακάτω πιστώσεις, συνολικού ποσού 

13.366,06 ευρώ: 

1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.01.001 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ», το ποσό των 

1.227,60€, για το βάψιμο  της αίθουσας συνεδριάσεων και των γραφείων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α 

Δ.Α.Ε  

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

114.62€, για συνδρομή για το έτος 2018 και προπληρωμή έτους 2019, για υπηρεσίες 

θυρίδας ταχυδρομείου. 

3. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.02.001 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ», το ποσό 

των 2.500,00€, για τις ανάγκες των γραφείων της Επιχείρησης, βάσει του  συμφωνητικού 

που έχει υπογραφεί με την εταιρεία XEROX και αφορά τη χρήση πολυμηχανήματος για 

πολυετή δαπάνη 

4. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.02.023 με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ», 

το ποσό των  446,40€, για την προμήθεια Σουηδικής μασίφ ξυλείας για την κάλυψη του 

τοίχου της αίθουσας συνεδριάσεων της επιχείρησης μας  

5. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.001 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», το 

ποσό των  1.233,80€, για την προμήθεια και την εφαρμογή αρωματικών χώρου και 

απολυμαντικών wc για την κάλυψη των αναγκών των γραφείων και της αίθουσας 3d της 

επιχείρησης μας 

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

το ποσό των  99,20 €, για την προμήθεια φωτοκύτταρων ασφαλείας  μπαρών για την 

κάλυψη αναγκών του παρκινγκ  υποκαταστήματος της επιχείρησής μας 

7.  Σε βάρος του Κ.Α. 64.04.02.001 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ -ΚΟΥΡΙΕΡ», το ποσό 

των  700,00€, για έξοδα ταχυδρομείου - courier  για την ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ  και τα 

υποκαταστήματά της 

8. Σε βάρος του Κ.Α. 18.03.01.110 με τίτλο «ΑΓΟΡΑ ΑΥΛΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ», το ποσό των  7.000,00€, για την παραγωγή τρισδιάστατης ταινίας  

(Β΄ μέρος-ολοκλήρωση) 

ΑΔΑ: ΨΞ6ΗΟΕΥ9-Τ0Π



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

44,44€, για πληρωμή στα Διατραπεζικά συστήματα ΑΕ που αφορά τον λογαριασμό που 

τηρούμε στην ΕΑΠ για τα έτη 2018 και 2019.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/2019 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 04-02-2019 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Βαλσαμής Ελευθέριος 

ΑΔΑ: ΨΞ6ΗΟΕΥ9-Τ0Π
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