
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 04/15-02-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 

 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα Παρασκευή (15) δέκα πέντε 

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

διοικητικό συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 122/11-02-2019 

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:  01 

 

 

Αριθµός Απόφασης:  19  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 1ο θέµα της 

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

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

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

υπ’ αριθµόν 05/2019 απόφαση ∆Σ της ΑΞΤΑ∆Α, ψηφίσθηκε η 1
η
 υποχρεωτική αναµόρφωση της 

ΑΞ.Τ.Α.∆.Α , η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµόν 35/2019 απόφαση ∆Σ του ∆ήµου 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.∆.Α ∆.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’): ∆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: Ω1ΗΗΟΕΥ9-4ΜΩ



1. Την προµήθεια αρχειοθήκης-ντουλάπας ειδικής κατασκευής (βάσει σχεδίου) η οποία 

θα χρησιµοποιηθεί για να καλύψει τις ανάγκες αρχειοθέτησης των εγγράφων της 

ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.Α.Ε. Ήδη η επιχείρηση µετρά πολλά χρόνια λειτουργίας της και θα 

πρέπει το έγγραφο υλικό να αποθηκευθεί µε ασφάλεια. Στη δαπάνη 

συµπεριλαµβάνεται η µεταφορά και η τοποθέτηση της αρχειοθήκης. 

2. Την αποστολή φύλλων της εφηµερίδας Θέµα της Χαλκιδικής στην ΑΞ.Τ.Α.∆.Α 

∆.Α.Ε για το 2019. Η ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.Α.Ε αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 

∆ικαίου και θα πρέπει να υπάρχει άµεση ενηµέρωση για τις αλλαγές που 

δηµοσιεύονται και αφορούν νοµοθετικό πλαίσιο. Η συνδροµή αφορά όλο το 2019. 

3. Την προµήθεια τσάντας πρώτων βοηθειών, που περιέχει τα φαρµακευτικά προϊόντα  

που ορίζει η νοµοθεσία και οφείλουµε να έχουµε στα κεντρικά γραφεία της 

ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ, στο πλαίσιο των µέτρων προστασίας που πρέπει να παρέχονται για 

την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων. 

4. Την προµήθεια σκληρού µουσαµά προκειµένου να αντικαταστήσουµε τον παλιό 

µουσαµά  στο πάτωµα του  σκάφους Αµµουλιανή 2003 ο οποίος έχει φθαρεί λόγω 

της χρήσης του στη θάλασσα ».  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ  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.∆.Α ∆.ΑΕ οικονοµικού έτους 2019 τις παρακάτω πιστώσεις, συνολικού ποσού 

3.257,10 ευρώ: 

1. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.02.023 µε τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ», 

το ποσό των 2.151,40 €, για την προµήθεια αρχειοθήκης ειδικής κατασκευής για την 

κάλυψη των αναγκών των γραφείων της επιχείρησής µας  

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

424,00 €, για ετήσια συνδροµή στην εφηµερίδα Θέµα της Χαλκιδικής για το έτος 2019  

3. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.002 µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», το 

ποσό των 147,70 €, για την προµήθεια τσάντας πρώτων βοηθειών για την κάλυψη των  

αναγκών του κεντρικού καταστήµατος της επιχείρησής µας 

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

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ- ΥΛΙΚΩΝ», το ποσό των 534,00 €, για την προµήθεια σκληρού µουσαµά 

ΑΔΑ: Ω1ΗΗΟΕΥ9-4ΜΩ



για την κάλυψη των  αναγκών σκάφους Αµµουλιανή  2003, που διαχειρίζεται η επιχείρησή 

µας.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 19/2019 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 15-02-2019 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Βαλσαµής Ελευθέριος 
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