
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 05/08-03-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (08) οχτώ του 

μηνός Μαρτίου 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 210/04-03-2019 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:  25  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 1ο 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 
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1. Την συντήρηση πρασίνου και τον καλλωπισμό του Άλσους Αριστοτέλη. Όπως όλοι 

γνωρίζουμε πρόκειται για εξωτερικό χώρο, όπου υπάρχει ο αδριαντας του 

Αριστοτέλη και τα διαδραστικά όργανα ο οποίος κατά την διάρκεια του χειμώνα 

παραμένει κλειστός και ως εκ τούτου θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ορισμένες 

εργασίες για να είναι επισκέψιμος και ασφαλής, Η συντήρηση και ο καλλωπισμός θα 

ξεκινήσουν με την έναρξη της σεζόν όπου υπολογίζετε πριν την 25η Μαρτίου όπως 

κάθε χρόνο, έτσι ώστε το Άλσος να είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους επισκέπτες του. 

Συγκεκριμένα απαιτείται να λάβουν χώρα οι παρακάτω εργασίες: 

Α) Κούρεμα γκαζόν ανά 20 μέρες 

Β) Κόψιμο αγριόχορτων στα πρανή του πάρκου και στο χώρο στάθμευσης, 

Γ) Κλάδεμα δένδρων και θάμνων, 

Δ) Συντήρηση αρδευτικού συστήματος, 

Ε) Εφαρμογή ζιζανιοκτόνου στους διαδρόμους του πάρκου για να καθαρίσει 

από τα αγριόχορτα, 

Στ) Σπορά σπόρων  γκαζόν σε περιοχές του χώρου που χρειάζεται. 

Ζ) Επίβλεψη χώρου κι αποκατάσταση από τυχόν ζημιές στους χώρους 

πρασίνου από φυσικά φαινόμενα 

2. Την  προμήθεια δύο βραχόκηπων, έναν μεγάλο και έναν μικρό, αλλά και σύντριμμα 

διακοσμητικό για τις ανάγκες τις επιχείρησής μας, ώστε να διαμορφώσουμε και να 

καλλωπίσουμε τον εξωτερικό χώρο του Κέντρου Πολιτισμού όπου βρίσκετε η 

αίθουσα 3d. 

3. Την προμήθεια χρωμάτων, υδραυλικών και  λοιπών  αναλωσίμων υλικών  για τη 

συντήρηση του κάμπινγκ της επιχείρησής μας. Η καλοκαιρινή σεζόν ξεκινάει και 

πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες επιδιορθώσεις στο κάμπινγκ έτσι ώστε να 

διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του. Επίσης, όπως έχει παρατηρηθεί και κατά τα 

προηγούμενα έτη της λειτουργίας του κάμπινγκ, πρέπει να υπάρχει απόθεμα υλικών 

στην αποθήκη έτσι ώστε να επιδιορθώνονται άμεσα οι βλάβες και να μη 

δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία του. 

4. Συνδρομές – για τις ανάγκες του Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες και συγκεκριμένα 

για τις ακτές που ανήκουν στη Δημοτική Επιχείρηση (3 ακτές- Κάμπινγκ -Κιόσκι 1 

και Κιόσκι 2 στη παραλία Ιερισσού) 

5. Τις υπηρεσίες που αφορούν την συμβουλευτική υποστήριξη της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. 

Δ.Α.Ε. όπως αναφέρονται παρακάτω: 
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 Κατάθεση ολοκληρωμένου φακέλου στην ΕΕΠΦ, οργάνωση 

παρακολούθηση και προβολή των 3 ακτών της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ που 

βραβεύονται με γαλάζια σημαία 

 Διαχείριση, ενημέρωση της ιστοσελίδας και των social media της 

επιχείρησης 

 Διαχείριση προγραμματισμού προσλήψεων  

 Διαχείριση προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων έκτακτου εποχικού προσωπικού   

 Ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των εγγράφων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ 

 Τήρηση αρχειοθέτηση και ηλεκτρονική διαχείριση πρακτικών 

 Παρακολούθηση και ενημέρωση νομοθεσίας προς την διοίκηση και φυσική 

παρουσία όταν απαιτείται.  

6. Την προμήθεια εκθέματος ειδικής κατασκευής : ¨Ρολόι - ξυπνητήρι του Αριστοτέλη¨ 

που θα εκτεθεί στο  Άλσος Αριστοτέλη της επιχείρησης μας. Στο χώρο του Άλσους 

φιλοξενούνται διαδραστικά εκθέματα βασισμένα στην φιλοσοφία του Αριστοτέλη 

και μια καινούργια προσθήκη εκθέματος θα αποτελέσει πόλο έλξης για συντοπίτες 

μας που έχουν ήδη επισκεφτεί το Άλσος αλλά και για τους χιλιάδες επισκέπτες μας 

που συρρέουν κάθε χρόνο από Ελλάδα και εξωτερικό. Το έκθεμα θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να αντέχει στις εξωτερικές καιρικές  

συνθήκες, με αρχαιοπρεπή τρόπο ανασύστασης, συγκολλητό χωρίς συνδέσεις π.χ 

κοχλίες ή περικόχλια, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποσυναρμολογηθούν τα 

κομμάτια από κακόβουλες προθέσεις και να είναι φιλικό στην χρήση από μικρά 

παιδιά, χωρίς αιχμηρές γωνίες. Στο σημείο ασφάλειας πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

έμφαση καθώς το Άλσος το επισκέπτονται κυρίως οικογένειες με παιδιά και 

οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί  

7. Την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παρελκόμενων περιφερειακών και 

καλωδιώσεων που θα βοηθήσουν στη βελτίωση του ήχου στην αίθουσα 3D. Τα είδη 

θα χρησιμοποιηθούν για την  αντικατάσταση των παλαιών και την ενίσχυση και 

αναβάθμιση του ήχου της αίθουσας 3D.Η προμήθεια θα πρέπει να γίνει άμεσα 

καθώς η αίθουσα δεν λειτουργεί σωστά και πρέπει άμεσα να αντικατασταθούν τα 

παρακάτω είδη. 

8. Η ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ θα προβεί στο βάψιμο των διαδρόμων και της κουζίνας στα 

γραφεία της. Η επιχείρηση μας μετρά πολλά χρόνια λειτουργίας και καλό θα ήταν να 

συντηρείται καθώς ο χώρος είναι υπόγειος και δημιουργείται πολύ εύκολα υγρασία, 

καλό θα ήταν λοιπόν να ανανεώνεται τακτικά. 

ΑΔΑ: ΨΔ04ΟΕΥ9-5ΛΣ



9. Την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων για την κάλυψη των  αναγκών του 

κεντρικού υποκαταστήματος της επιχείρησης μας,  καθώς και των 

υποκαταστημάτων της. 

10. Την προμήθεια ενός καταστροφέα εγγράφων, cd, dvd, πιστωτικών καρτών για την 

κάλυψη των  αναγκών των γραφείων κεντρικού υποκαταστήματος της επιχείρησης 

μας καθώς ο νέος κανονισμός 679/2019 οριοθετεί όχι μόνο την περίοδο τήρησης 

ενός αρχείου, αλλά υπαγορεύει και την καταστροφή του, όταν αυτό δεν είναι πλέον 

απαραίτητο. Δεδομένου ότι τα έγγραφα θα πρέπει να καταστρέφονται με μέθοδο που 

να μην κάνει εφικτή τη συναρμολόγηση τους, για την ανάκτηση πληροφοριών και  

εφαρμόζονται πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων η προμήθεια 

καταστροφέα εγγράφων είναι απαραίτητο στην επιχείρηση μας. 

11. Η ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ, έχει  προβεί στην παραγωγή τρισδιάστατης ταινίας μικρού 

μήκους με κεντρικό άξονα τη ζωή στο Άγιο Όρος.   Σύμφωνα με την άποψη του 

σκηνοθέτη της ταινίας το ντοκιμαντέρ θα πρέπει να επενδυθεί μουσικά με το 

τραγούδι «Το λιβάδι που δακρύζει» της Ελένης Καραίνδρου το οποίο ταιριάζει 

απόλυτα με το ύφος της ταινίας και έτσι θα πετύχουμε ένα πολύ καλό καλλιτεχνικό 

αποτέλεσμα. Η επιχείρησή μας θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τη 

δισκογραφική εταιρεία ECM για την αγορά πνευματικών δικαιωμάτων του 

τραγουδιού που θα πλαισιώσει τη τρισδιάστατη ταινία ».  

 

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 

24.872,60 ευρώ: 

1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.00.002 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ», το ποσό των 5.513,04 €, για εργασίες συντήρησης και 

καλλωπισμού του Άλσους Αριστοτέλη, που διαχειρίζεται  η επιχείρησή μας 

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

ποσό των 605,00 €, για την προμήθεια υλικών- διακοσμητικών για τη διαμόρφωση  του 

εξωτερικού χώρου  της επιχείρησής μας  
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3. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.004 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», το 

ποσό  των 2.999,56€ για  την προμήθεια χρωμάτων, υδραυλικών και  λοιπών αναλωσίμων 

υλικών για το κάμπινγκ της επιχείρησής μας 

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

1.290,00 €, για τις ανάγκες του Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες και συγκεκριμένα για τις 

συνδρομές των ακτών που ανήκουν στη Δημοτική Επιχείρηση.  

5. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.062 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ- ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», το ποσό των 4.960,00 €, για έξοδα -αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων 

για υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. και των 

υποκαταστημάτων της 

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

ΟΡΓΑΝΩΝ», το ποσό των 5.280,00 €, για την προμήθεια εκθέματος ειδικής κατασκευής  

¨Ρολόι - ξυπνητήρι του Αριστοτέλη¨ που θα εκτεθεί στο  Άλσος του Αριστοτέλη της 

επιχείρησής μας  

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

ποσό των 2.050,00 €, για την προμήθεια υλικών αναλώσιμων  για την αίθουσα 3D, της 

επιχείρησης μας  

8. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.01.001 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ», το ποσό των 360,00 €, 

Βάψιμο  διαδρόμων και κουζίνας στα γραφεία της κάλυψη των  αναγκών του κεντρικού 

καταστήματος της επιχείρησής μας. 

9. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.03.001 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», το ποσό των 1.000,00 €, για την προμήθεια γραφικής ύλης και 

αναλώσιμων για τις ανάγκες του κεντρικού υποκαταστήματος και των υποκαταστημάτων 

της επιχείρησης μας  

10. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.03.001 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», το ποσό των 195,00 €, για την προμήθεια ενός καταστροφέα 

εγγράφων για τις ανάγκες των γραφείων του  κεντρικού υποκαταστήματος της επιχείρησης 

μας 

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

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ», το ποσό των 620,00 €, για την αγορά Πνευματικών δικαιωμάτων 

του τραγουδιού που θα πλαισιώσει την τρισδιάστατη ταινία μικρού μήκους της ΑΞΤΑΔΑ.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 25/2019 
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Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 08-03-2019 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Βαλσαμής Ελευθέριος 
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