
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:  03 

 

 

Αριθµός Απόφασης:  34  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 3ο 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).  

Στο πάρκινγκ σε συνέχεια της αναβάθµισης που ξεκινήσαµε πέρσι προτείνω να 

συνεχίσουµε µε την τσιµεντόστρωση της 2
ης

 σειράς στάθµευσης αυτοκινήτων και στο Άλσος 

 

Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων 
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Αριστοτέλη να αντικαταστήσουµε τις σφαίρες αδρανείας    Βάσει των παραπάνω προτείνω να 

προχωρήσουµε στην ψήφιση των αντίστοιχων πιστώσεων  που θα αφορούν αντίστοιχα: 

1. Την προµήθεια δοµικών υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για την  τσιµεντόστρωση 

του υπαίθριου χώρου στο parking της Ουρανούπολης. To 2018 τσιµεντοστρώθηκε  η 

πρώτη σειρά και ολοκληρώνοντας θα πρέπει να γίνει ασφαλτόστρωση και της άλλης 

πλευράς του parking  που διαχειρίζεται η ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.Α.Ε. Ο χώρος του parking 

έχει ασφαλτοστρωµένους τους δρόµους κίνησης οχηµάτων πλην όµως οι χώροι 

στάθµευσης είναι στρωµένοι µε χαλίκι. Η µορφολογία  του εδάφους  είναι τέτοια 

(υπάρχει κλίση εδάφους και υψοµετρικές διαφορές) που σε κάθε βροχόπτωση το νερό 

παρασύρει το χαλίκι στη θάλασσα και δηµιουργούνται λακκούβες. Εκτός από το 

κόστος της επανατοποθέτησης χαλικιού και διαµόρφωσης του χώρου (σχεδόν 3-4 

φορές τον χρόνο µε κόστος κάθε χρόνο 2-3.000 ευρώ) το µεγαλύτερο πρόβληµα 

έγκειται στην ασφάλεια των σταθµευµένων αυτοκινήτων, των ιδιοκτητών τους και 

φυσικά την ασφάλεια των εργαζοµένων στο parking, που για εµάς αποτελεί ύψιστη 

προτεραιότητα. Η ασφαλτόστρωση πρέπει να δροµολογηθεί και να ολοκληρωθεί 

άµεσα, πριν ξεκινήσει η τουριστική σεζόν.  

2. Την τσιµεντόστρωση του υπαίθριου χώρου στάθµευσης στο parking της  

Ουρανούπολης, που διαχειρίζεται η ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.Α.Ε. Ο χώρος του parking έχει 

ασφαλτοστρωµένους τους δρόµους κίνησης οχηµάτων πλην όµως οι χώροι 

στάθµευσης είναι στρωµένοι µε χαλίκι. Η µορφολογία του εδάφους είναι τέτοια 

(υπάρχει κλίση εδάφους και υψοµετρικές διαφορές) που σε κάθε βροχόπτωση το νερό 

παρασύρει το χαλίκι στη θάλασσα και δηµιουργούνται λακκούβες. Εκτός από το 

κόστος της επανατοποθέτησης χαλικιού και διαµόρφωσης του χώρου (σχεδόν 3-4 

φορές τον χρόνο, µε κόστος κάθε χρόνο 2-3.000 ευρώ) το µεγαλύτερο πρόβληµα 

έγκειται στην ασφάλεια των σταθµευµένων αυτοκινήτων, των ιδιοκτητών τους και 

φυσικά την ασφάλεια των εργαζοµένων του parking, που για εµάς αποτελεί ύψιστη 

προτεραιότητα. Η τσιµεντόστρωση πρέπει να ολοκληρωθεί καθώς πέρυσι είχαµε 

ξεκινήσει µε τη την 1
η
 σειρά και για το λόγο αυτό πρέπει να  δροµολογηθεί άµεσα, 

πριν ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, και η 2 η σειρά. Ο ανάδοχος θα  πρέπει να 

αφαιρέσει και να µεταφέρει σε χώρο αποκοµιδής δικό του τα αδρανή υλικά (χώµα, 

χαλίκι, λοιπά µπάζα) από το χώρο του parking και να διαθέσει τα µηχανήµατα µε τους 

οδηγούς για τη διαµόρφωση του χώρου και την εκβάθυνσή του έτσι ώστε να πέσει το 

τσιµέντο. 

3. Την προµήθεια οργάνων και ανταλλακτικών για την αντικατάσταση και  επιδιόρθωση 

των διαδραστικών οργάνων που εκτίθενται στο Άλσος Αριστοτέλη. Τα όργανα αυτά 
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βρίσκονται εκτεθειµένα στα φυσικά φαινόµενα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και 

για το λόγο αυτό η φθορά τους είναι αναπόφευκτη και επίσης από την πολυετή χρήση 

γίνονται ζηµιές. Πιο συγκεκριµένα έχουν σπάσει 2 σφαίρες αδρανείας και έχει κοπεί η 

µία ντίζα, οπότε θα πρέπει να τα αντικαταστήσουµε. 

4. Την προµήθεια ενός διπλού χειριστηρίου, λάστιχου καυσαερίων, ντιζών και 

σφιγκτήρων που θα χρησιµοποιηθούν στο σκάφος Αµµουλιαννή 2003. 

5. Την δηµοσίευση στις εφηµερίδες Τύπος της Χαλκιδικής και Θέµα Χαλκιδικής της 

προκήρυξης ΣΟΧ.1/2019 για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού στα 

υποκαταστήµατα της επιχείρησής µας ».  

 

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 

14.866,05 ευρώ: 

1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.005 µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», το 

ποσό των 10.499,76 €, για προµήθεια δοµικών υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για την 

τσιµεντόστρωση του υπαίθριου χώρου στάθµευσης στο parking της Ουρανούπολης, που 

διαχειρίζεται η ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.Α.Ε  

2. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.00.005 µε τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», το ποσό των 2.498,60 €, για την τσιµεντόστρωση του υπαίθριου 

χώρου στάθµευσης που στεγάζεται το parking της Ουρανούπολης, που διαχειρίζεται η 

ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.Α.Ε  

3. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.03.002 µε τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΣΚΕΥΩΝ- 

ΟΡΓΑΝΩΝ», το ποσό  των 713,00 € για την προµήθεια ανταλλακτικών για την επιδιόρθωση 

των  διαδραστικών οργάνων που βρίσκονται στο Άλσος Αριστοτέλη  

4. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.03.003 µε τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΣΚΕΥΩΝ- 

ΜΗΧΑΝΩΝ», το ποσό των 668,68 €, για την προµήθεια χειριστηρίου, ντιζών και 

αναλωσίµων για τις ανάγκες τους σκάφους Αµµουλιανή 2003 της επιχείρησης µας  

5. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.032 µε τίτλο «ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ- 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ», το ποσό των 486,01 €, για την δηµοσίευση στις εφηµερίδες Τύπος της 
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Χαλκιδικής και Θέµα Χαλκιδικής της προκήρυξης ΣΟΧ.1/2019 για την πρόσληψη 

εποχιακού προσωπικού στα υποκαταστήµατα της επιχείρησής µας. 

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 34/2019 

 

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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