
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 09/19-04-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (19) δέκα εννέα 

του μηνός Απριλίου 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 408/16-04-2019 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:  02 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  37  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 2ο 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. Τις χωματουργικές εργασίες για καθαρισμό και διαμόρφωση εξωτερικού χώρου 

στον ξενώνα της Βαρβάρας που διαχειρίζεται η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε. Ο χειμώνας 

στην ευρύτερη περιοχή της Βαρβάρας είναι ιδιαίτερα βαρύς και απαιτείται ο 

καθαρισμός τόσο από άποψης καλλωπισμού όσο και ασφάλειας καθώς πρέπει να 

απομακρυνθούν κλαδιά, ξερά χόρτα και λοιπά φερτά υλικά από τα καιρικά 

φαινόμενα από τον περιβάλλοντα χώρο. 

2. Την επιχωμάτωση χώρου στο camping Ierissos που διαχειρίζεται  η επιχείρηση μας 

προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος parking. Στα πλαίσια της καλύτερης 

οργάνωσης του camping Ierissos και μετά από επανειλημμένες ενοχλήσεις των 

πελατών του camping, οι οποίοι κατά την περίοδο αιχμής δυσκολεύονται να  βρουν 

χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων τους, η ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ θα προχωρήσει στη 

διαμόρφωση χώρου για την διευθέτηση του προβλήματος.  

3. Την προμήθεια φυτοχώματος ανακατεμένο με κοπριά για την κάλυψη των αναγκών 

του camping Ierissos που διαχειρίζεται η επιχείρηση μας. Η καλοκαιρινή σεζόν 

ξεκινάει σε λίγο και πρέπει να προχωρήσουμε στην διαμόρφωση των χώρων 

πρασίνου να ενισχύσουμε με φυτόχωμα τα δένδρα που υπάρχουν στο κάμπινγκ 

καθώς και να φυτέψουμε 50 νέα δέντρα στο camping έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι 

για την καλοκαιρινή σεζόν. 

4. Την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και συγκεκριμένα χλωρίνες, 

απορρυπαντικά, χαρτί υγείας, σακούλες, γάντια κτλ τα οποία θα χρησιμοποιηθούν 

για τις ανάγκες καθαριότητας και ευπρεπισμού των γραφείων του κεντρικού  

υποκαταστήματος  της επιχείρησης μας. 

5. Πάγια ετήσια συνδρομή για το νέο δορυφορικό gps που διαθέτει το Σκάφος της 

Επιχείρησής μας 

6. Την προμήθεια χαρτιού Α4 για την κάλυψη των αναγκών των γραφείων του 

κεντρικού υποκαταστήματος της επιχείρησής μας 

7. Την προμήθεια διάφορων αναλωσίμων για την αντικατάσταση των φθαρμένων 

υλικών που βρίσκονται στο σκάφος και λόγω της πολυκαιρίας δεν είναι πλέον 

χρηστικά. 

8. Την προμήθεια πλακέτας μπάρας και τηλεκοντρόλ μπάρας για την κάλυψη αναγκών 

του παρκινγκ, υποκαταστήματος της επιχείρησης μας, προκειμένου να 

αντικατασταθούν με τα παλιά τα οποία έχουν καεί.  

9. Την προμήθεια σημαιών που θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις ανάγκες 

προβολής της επιχείρησής  μας εν αναμονή της επικείμενης τουριστικής περιόδου.  

10. Το κόστος της ετήσιας λειτουργίας του site της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε 
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11. Την προμήθεια και την εφαρμογή αρωματικών χώρου και απολυμαντικών wc για 

την κάλυψη των αναγκών του camping της επιχείρησης μας. Η παράδοση των  νέων 

αρωματικών  και η αντικατάσταση των παλαιών θα πραγματοποιηθεί 4 φορές κατά 

τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών (Ιούνιος- Αύγουστος) τους οποίους θα 

λειτουργεί το camping. 

12. Την προμήθεια πλυντηρίου ρούχων για την κάλυψη των αναγκών των 

κατασκηνωτών στο κάμπινγκ της επιχείρησής μας. 

13. Την προμήθεια δομικών υλικών -χρωμάτων- αναλωσίμων που θα χρησιμοποιηθούν 

για τη συντήρηση του Άλσους Αριστοτέλη της επιχείρησης μας. Δεδομένου ότι η 

καλοκαιρινή σεζόν ξεκινάει και πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες επιδιορθώσεις – 

επισκευές στο Άλσος Αριστοτέλη, το οποίο  έχει υποστεί φθορές από τις καιρικές 

συνθήκες και πρέπει να είναι έτοιμο ώστε να υποδεχτεί τους επισκέπτες του. 

14. Την ετήσια συνδρομή για το έτος 2019, στο ΓΕΜΗ που είναι εγγεγραμμένη η  

Επιχείρησή μας ».  

 

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 

11.290,21 ευρώ: 

1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.00.001 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», το ποσό των 1.449,98 €, για χωματουργικές εργασίες για καθαρισμό 

και διαμόρφωση εξωτερικού χώρου στον ξενώνα της Βαρβάρας που διαχειρίζεται η  

επιχείρησή μας  

2. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.00.004 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», το ποσό των 2.149,97 €, για την επιχωμάτωση χώρου με γρανιτόχωμα  

στο camping Ierissos που διαχειρίζεται  η επιχείρηση μας, προκειμένου να δημιουργηθεί 

χώρος parking  

3. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.099 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ», το ποσό  των 1.520,00 € για την προμήθεια φυτοχώματος  για την κάλυψη 

των αναγκών του camping Ierissos που διαχειρίζεται η επιχείρησή μας 
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4. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.06.001 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», το 

ποσό των 999,63 €, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  για τα γραφεία 

του κεντρικού  υποκαταστήματος  της επιχείρησης μας 

5. Σε βάρος του Κ.Α. 64.11.05.000 με τίτλο «ΦΟΡΟΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΩΤΟ ΜΕΣΟ», το ποσό των 60,00 €, για την πάγια ετήσια συνδρομή 

για το νέο δορυφορικό gps που διαθέτει το Σκάφος της Επιχείρησής μας 

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

ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», το ποσό των 182,90 €, για την προμήθεια χαρτιού Α4 για την 

κάλυψη των αναγκών των γραφείων του κεντρικού υποκαταστήματος της επιχείρησής μας 

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

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ- ΥΛΙΚΩΝ», το ποσό των 1.400,00 €, για την προμήθεια ανταλλακτικών 

αναλωσίμων  και διαφόρων λοιπών υλικών για την αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών 

και για την συντήρηση του  σκάφους «Αμμουλιανή  2003», υποκαταστήματος  της 

επιχείρησής μας 

8. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.03.005 με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΣΚΕΥΩΝ», 

το ποσό των 111,60 €, για την προμήθεια πλακέτας μπάρας και τηλεκοντρόλ μπάρας για την 

κάλυψη αναγκών του παρκινγκ  υποκαταστήματος της επιχείρησης μας  

9. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.99.011 με τίτλο «ΕΝΤΥΠΑ -ΦΥΛΛΑΔΙΑ- BANNERS ΓΙΑ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ», το ποσό των 200,88 €, για την προμήθεια σημαιών που θα 

χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της επιχείρησής μας 

10. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.99.001 με τίτλο «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ- ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ», το ποσό των 179,80 €, για το κόστος ετήσιας 

λειτουργίας της ιστοσελίδας της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε  

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

ποσό των 1.083,12 €, για την προμήθεια αρωματικών χώρου και απολύμανσης wc για την 

κάλυψη των αναγκών του camping της επιχείρησης μας 

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

το ποσό των 200,00 €, για την προμήθεια πλυντηρίου ρούχων για την κάλυψη των αναγκών 

των κατασκηνωτών στο κάμπινγκ της επιχείρησής μας. 

13. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.002 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», το 

ποσό των 1.060,33 €, για την προμήθεια δομικών υλικών-χρωμάτων-αναλωσίμων που θα 

χρησιμοποιηθούν στη συντήρηση του Άλσους Αριστοτέλη της επιχείρησης μας. 
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14. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.021 με τίτλο «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ», το ποσό των 

320,00 €, για την ετήσια συνδρομή για το έτος 2019, στο ΓΕΜΗ που είναι εγγεγραμμένη η  

Επιχείρησή μας  

 

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

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

ψηφιστεί. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 37/2019 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 19-04-2019 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

Βαλσαμής Ελευθέριος 
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