
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 08/29-03-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 

 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα Παρασκευή (29) είκοσι εννέα 

του µηνός Μαρτίου 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 296/26-03-2019 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:  32  

 

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).  

 Στα πλαίσια ανακαίνισης και αναβάθµισης του Κάµπινγκ Ιερισσού, θα πρέπει να 

δροµολογηθούν κάποιες εργασίες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες στη παρούσα φάση για την 

αναβάθµισή του και για τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών στους πελάτες µας. Επίσης 

 

Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων για την αναβάθµιση του 

κάµπινγκ Ιερισσού 
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παρατηρήθηκε πρόβληµα στατικότητας στις σκεπές του κάµπινγκ οπότε θα πρέπει να γίνει η 

ανακατασκευή τους για λόγους ασφαλείας    

Βάσει των παραπάνω προτείνω να προχωρήσουµε στις εξής εργασίες που θα αφορούν 

αντίστοιχα τα κάτωθι: 

1. Την προµήθεια ηλιακού µε βάση καθώς και των εξαρτηµάτων αυτού, ο οποίος θα 

χρησιµοποιηθεί για να αντικαταστήσει τον παλιό ηλιακό που έχει καταστραφεί καθώς και 

ενός συλλέκτη που έσπασε στο 3
ο
 συγκρότηµα wc  του κάµπινγκ. ∆εδοµένου ότι το 

κάµπινγκ  ετοιµάζεται να ανοίξει για την καλοκαιρινή σεζόν, πρέπει η προµήθεια να 

ολοκληρωθεί  άµεσα. 

2. Την προµήθεια δώδεκα εσωτερικών θυρών αλουµινίου µε τα κουφώµατά τους, για το 

camping Ιερισσού. Συγκεκριµένα αφορά την προµήθεια δώδεκα εσωτερικών θυρών 

αλουµινίου κατά µέγιστο 90*210 εκ. 0,6 χιλ. πάχους σε χρώµα καφέ, µε κύλινδρο πόµολο 

από την µέσα πλευρά πεταλούδα, που θα τοποθετηθούν στα wc του camping καθώς έπειτα 

από 15 χρόνια λειτουργίας του, οι ήδη υπάρχουσες έχουν σαπίσει.  

3. Την αποξήλωση των υφιστάµενων ξύλινων κουφωµάτων και πορτών των wc και την 

αντικατάστασή τους µε νέα κουφώµατα και πόρτες αλουµινίου στο camping Ιερισσού. 

Συγκεκριµένα η εργασία αφορά την τοποθέτηση 12 πορτών αλουµινίου µε τα κουφώµατά 

τους που θα τοποθετηθούν στο wc του camping καθώς έπειτα από 15 χρόνια λειτουργίας 

του οι ήδη υπάρχουσες έχουν σαπίσει. Πρόκειται για εξωτερικό χώρο, ο οποίος βρίσκεται 

δίπλα στη θάλασσα µε αποτέλεσµα οι καιρικές συνθήκες και η αλµύρα να λειτουργούν σαν 

κατασταλτικοί παράγοντες και να προκαλούν περισσότερες φθορές στα ξύλα και γι αυτό το 

λόγο οι παλιές έχουν διαβρωθεί από τις καιρικές συνθήκες και την αλµύρα κατά τη 

χειµερινή περίοδο. Η ανάθεση θα πρέπει να προχωρήσει άµεσα γιατί η καλοκαιρινή σεζόν 

ξεκινά και το camping πρέπει να είναι έτοιµο να υποδεχτεί τους κατασκηνωτές και τους 

επισκέπτες του. 

4. Την τοποθέτηση ενός ηλιακού και των εξαρτηµάτων αυτού και συλλέκτη για τις  

εγκαταστάσεις του κάµπινγκ, υποκατάστηµα της επιχείρησής µας  

5. Την προµήθεια φωτιστικών ηλεκτρολογικού υλικού και αναλωσίµων –παρελκόµενων για 

την κάλυψη των αναγκών του camping που διαχειρίζεται η επιχείρηση µας. Οι παραπάνω 

ανάγκες προκύπτουν για τους εξής λόγους: για την αντικατάσταση των παλαιών που έχουν 

καταστραφεί λόγω πολύχρονης χρήσης, την προµήθεια σωλήνων για δηµιουργία νέου 

δικτύου φωτισµού, την τοποθέτηση στον φράχτη νέων φωτιστικών και την τοποθέτηση 

φωτιστικών Led στις τουαλέτες για εξοικονόµηση ενέργειας .  

6. Την προµήθεια οικοδοµικών υλικών που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των 

εργασιών για την ανακατασκευή των σκεπών των wc στο κάµπινγκ της επιχείρησής µας. Τα 
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οικοδοµικά υλικά θα χρησιµοποιηθούν για τις εργασίες οι οποίες  περιγράφονται αναλυτικά  

στη παρακάτω δαπάνη. 

7. Την συντήρηση των στεγών και των στεγάστρων του camping υποκαταστήµατος της 

επιχείρησης µας. Όπως όλοι γνωρίζουµε πρόκειται για εξωτερικό χώρο ο οποίος βρίσκεται 

δίπλα στη θάλασσα µε αποτέλεσµα οι καιρικές συνθήκες και η αλµύρα να λειτουργούν σαν 

κατασταλτικοί παράγοντες και να προκαλούν περισσότερες φθορές στα ξύλα. Έπειτα από 

15 χρόνια λειτουργίας του camping οι στέγες και τα στέγαστρα έχουν σαπίσει και αυτό τα 

καθιστά επικίνδυνα να καταρρεύσουν, σύµφωνα και µε την εκτίµηση µηχανικού και ως εκ 

τούτου θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν άµεσα εργασίες αποκατάστασης  αυτών, ώστε να 

είναι επισκέψιµος και ασφαλής ο χώρος. Η συντήρηση των τριών στεγών εµβαδού 245τµ 

και των τριών στεγάστρων 20τµ θα πρέπει να γίνει άµεσα πριν την έναρξη της τουριστικής 

σεζόν, έτσι ώστε το camping να είναι έτοιµο να υποδεχτεί τους κατασκηνωτές του. 

Συγκεκριµένα απαιτείται να λάβουν χώρα οι παρακάτω εργασίες: 

Α) Αποξήλωση κεραµιδιών υφιστάµενων στεγών και στεγάστρων 

Β) Αποξήλωση σάπιων ξύλινων στοιχείων, τρίψιµο και βάψιµο µε µυκητοκτόνο 

υφιστάµενων ξύλινων φερόντων στοιχείων, 

Γ) Τοποθέτηση πετσώµατος πάνω από την ξύλινη κατασκευή, 

∆) Τοποθέτηση υγροµόνωσης µε µεµβράνη, 

Ε) Επανατοποθέτηση κι αντικατάσταση κεραµιδιών, 

Στ) Κατασκευή µεταλλικού σκελετού κάτω από τη στέγη και προσθήκη θερµοµονωτικού 

υλικού, 

Ζ) Κατασκευή ινοσανίδας, στοκάρισµα και βάψιµο, 

Η)  ∆ηµιουργία υποδοχών για φωτιστικά- πρίζες 

Θ) Κατασκευή βρύσης-πάγκου 

Ι) Βάψιµο 

8. Την προµήθεια ξύλινων κουτιών και ηλεκτρολογικών πινάκων για το κάµπινγκ που 

διαχειρίζεται η επιχείρηση µας. ∆εδοµένου ότι το camping είναι εξωτερικός χώρος ο οποίος 

το καλοκαίρι δεν έχει σκιά  και το χειµώνα είναι εκτεθειµένο σε δύσκολα καιρικά 

φαινόµενα και  οι ηλεκτρολογικοί µας πίνακες είναι από πλαστικό υλικό το οποίο δε είναι 

ανθεκτικό στο χρόνο, αλλοιώνεται πολύ εύκολα, θα πρέπει λοιπόν να τους προστατέψουµε 

τόσο από τον ήλιο όσο και από τη βροχή  προκειµένου να διαφυλάσσουµε την ασφάλεια 

των κατασκηνωτών και  να αποφύγουµε κάθε πιθανό ενδεχόµενο ηλεκτροπληξίας ή 

βραχυκυκλώµατος. Γι αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η αντικατάσταση των παλαιών 

πλαστικών  ηλεκτρολογικών πινάκων µε νέους ξύλινους και πιο ευρύχωρους ώστε να µην 

είναι πολύ στενός ο χώρος στα καλώδια και στα εξαρτήµατα, που σε πολλές περιπτώσεις 
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υπερθερµαίνονται πολύ και δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα. Επίσης θα πρέπει να µπουν 

ταµπέλες µε σηµάνσεις στον χώρο του κάµπινγκ. 

9. Εργασίες τοποθέτησης γραµµής φωτισµού µήκους 300 µέτρων και φωτιστικών στη νότια 

πλευρά του κάµπινγκ Ιερισσός και  εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών στο κτίσµα που 

στεγάζονται οι πρώτες τουαλέτες ».  

 

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 

26.077,27 ευρώ: 

1. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.03.004 µε τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΣΚΕΥΩΝ», 

το ποσό των 940,00 €, για την προµήθεια ηλιακού και των εξαρτηµάτων του και συλλέκτη, 

για την κάλυψη των αναγκών του camping της επιχείρησής µας, το ποσό των 5.208,00 €, 

για την προµήθεια δώδεκα εσωτερικών θυρών αλουµινίου µε τα κουφώµατά τους  και το 

ποσό των 451,36 €, για προµήθεια ξύλινων κουτιών και ηλεκτρολογικών πινάκων για το για 

το camping Ιερισσού, συνολική πίστωση 6.599,36 € 

2. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.04.004 µε τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το ποσό  των 1.785,60 € για  εργασίες αποξήλωσης των υφιστάµενων 

ξύλινων κουφωµάτων και πορτών των wc και για την αντικατάστασή τους µε νέα 

κουφώµατα και πόρτες αλουµινίου στο camping Ιερισσού και το ποσό των 214,00 €, για την 

τοποθέτηση ηλιακού και συλλέκτη στο κάµπινγκ, υποκατάστηµα  της επιχείρησης µας, 

συνολική πίστωση 1.999,60 € 

3. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.004 µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», το 

ποσό των 1.834.95 €, για την προµήθεια φωτιστικών ηλεκτρολογικού υλικού και 

αναλωσίµων –παρελκόµενων για την κάλυψη αναγκών του camping, υποκαταστήµατος της  

επιχείρησης µας και το  ποσό των 3.899,80 €, για την προµήθεια οικοδοµικών υλικών  που 

είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των εργασιών των wc στο κάµπινγκ της επιχείρησης 

µας, συνολική πίστωση 5.734,75 € 

4. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.00.004 µε τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», το ποσό των 11.100,00 €, για εργασίες αντικατάστασης στεγών - 

στεγάστρων –κεραµιδιών στο camping, που διαχειρίζεται  η επιχείρηση µας και το ποσό 
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των 643,56 €, για εργασίες τοποθέτησης γραµµής φωτισµού και τοποθέτησης φωτιστικών 

στο κάµπινγκ Ιερισσού που διαχειρίζεται η  επιχείρησης µας, συνολική πίστωση 11.743,56 

€  

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προχωρήσει σε κάθε νόµιµη ενέργεια σύµφωνα µε την υπ’ 

αριθµόν 08/2019 απόφαση του ∆Σ της επιχείρησης περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων που έχει 

ψηφιστεί. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 32/2019 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 29-03-2019 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Βαλσαµής Ελευθέριος 
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