
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:  04 

 

 

Αριθµός Απόφασης:  22  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 4ο θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Ο ∆ήµος Αριστοτέλη σε συνεργασία µε την Αξιοποίηση 

Τουριστικών Ακινήτων ∆ηµοτική ΑΕ, στα πλαίσια της Τουριστικής προβολής  του ∆ήµου µας και 

των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, αλλά και των Επιχειρήσεων της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α 

∆.Α.Ε, θα συµµετάσχουν στην Έκθεση Τουρισµού TTR για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, που θα 

πραγµατοποιηθεί 21-24 Φεβρουαρίου 2019, στο Βουκουρέστι. 

Προτείνουµε τη συµµετοχή της ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ στην έκθεση για την προώθηση και την 

προβολή των υποκαταστηµάτων και των επιχειρήσεων της, καθώς ο Τουρισµός είναι ο βασικός µας 

πόρος.  

Για τη συµµετοχή στην έκθεση και βάσει των παραπάνω, προτείνω να προχωρήσουµε στην 

ψήφιση των αντίστοιχων πιστώσεων  που θα αφορούν αντίστοιχα: 

1. Την προµήθεια έντυπων διαφηµιστικών χαρτών.  Το απόθεµα έντυπων διαφηµιστικών 

χαρτών που διαθέτει η ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ  για την τουριστική περίοδο του 2019 θα διατεθεί για 

την συµµετοχή της στη ∆ιεθνή Τουριστική Έκθεση «TTR 2019», η οποία θα 

πραγµατοποιηθεί από 21 έως 24 Φεβρουαρίου 2019 στο Βουκουρέστι, οπότε θα πρέπει να 

 

Συµµετοχή σε έκθεση τουρισµού 
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προχωρήσουµε εκ νέου στη προµήθεια έντυπων διαφηµιστικών χαρτών, για τη διάθεσή 

τους στα τουριστικά σηµεία της περιοχής ενόψει έναρξης της θερινής µας περιόδου.  

2. ∆ιοργάνωση ταξιδίου για την τουριστική έκθεση στο Βουκουρέστι που θα συµµετέχει η 

επιχείρησή µας (έξοδα µετακίνησης, καύσιµα, διόδια κλπ –διαµονή) 

3. Για την µετακίνηση των συµµετεχόντων και την µεταφορά του διαφηµιστικού υλικού θα για 

εξοικονόµηση πόρων χρησιµοποιηθεί το αυτοκίνητο της επιχείρησης µε αρ. κυκλοφορίας 

ΙΤΝ 8215. Θα πρέπει να εκδώσουµε την πράσινη κάρτα και την οδική βοήθεια από την 

AUTO HELLAS.».  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ  µετά από διαλογική συζήτηση σχετική 

Θέµα 

 

                                                           Αποφασίζει  οµόφωνα 

Α. Την συµµετοχή της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ στην Έκθεση Τουρισµού TTR που θα πραγµατοποιηθεί 

21-24 Φεβρουαρίου 2019, στο Βουκουρέστι (Ηµέρα αναχώρησης 20/02/2019), στα πλαίσια της 

Τουριστικής προβολής του ∆ήµου µας, αλλά και των Επιχειρήσεων της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.Α.Ε. 

Β.   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 

1.232,90 ευρώ: 

1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.00.001 µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ- ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ- 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ», το ποσό των 496,00 €, για την προµήθεια έντυπων  διαφηµιστικών χαρτών  

για τις ανάγκες διαφήµισης της επιχείρησής µας 

2. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.001 µε τίτλο «ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ- ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ», το 

ποσό των 650,00 €, για τη διοργάνωση ταξιδίου για την τουριστική έκθεση στο 

Βουκουρέστι που θα συµµετέχει η επιχείρησή µας 

3. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.001 µε τίτλο «ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ- ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ», το 

ποσό των 86,90 €, για την έκδοση πράσινης κάρτας και οδικής βοήθειας για το αυτοκίνητο  

µε αρ. κυκλοφορίας ΙΤΝ 8215 της επιχείρησής µας.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 22/2019 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 15-02-2019 
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Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Βαλσαµής Ελευθέριος 

ΑΔΑ: ΨΡΧΛΟΕΥ9-Ω3Ζ


		2019-02-18T14:45:54+0200
	Athens




