
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:  05 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  40  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 5ο 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).  

 Επειδή επιθυμούμε να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε στο Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες», 

θα πρέπει να προβούμε σε δειγματοληψίες με ιδιωτικά διαπιστευμένα από το Ε.ΣΥ.Δ. εργαστήρια, 

καθώς η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ που διενεργεί το Πρόγραμμα Παρακολούθησης 

 
Υπογραφή σύμβασης με ΚΕΠΑΜΑΧ- Γαλάζιες Σημαίες 

ΑΔΑ: 63ΛΔΟΕΥ9-Ε4Δ



Ποιότητας Νερών Κολύμβησης υποχρεώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τα σημεία 

παρακολούθησης ανά την Ελλάδα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να απενταχθούν κωδικοί ακτών. 

Δύο από τα σημεία αυτά είναι και οι δημοτικές ακτές μας, η Ιερισσός Δημοτική 1 και η Ιερισσός 

Δημοτική 3, που βρίσκονται στην παραλία  Ιερισσού και τις οποίες διαχειρίζεται η ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ.  

Η Οδηγία 2006/7/ΕΚ απαιτεί μικρότερη συχνότητα δειγματοληψιών αλλά απαιτεί επίσης 

ένα ιστορικό τετραετίας. Κάθε χρονιά πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 5 δειγματοληψίες (στην 

περίπτωση της Ελλάδας έξι).  

Προτείνω να απευθυνθούμε στο ΚΕΠΑΜΑΧ για την ανάθεση της εργασίας (λήψη 

δειγμάτων υδάτων για ένταξη στο Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες) το οποίο είναι πιστοποιημένο 

εργαστήριο που έχει έδρα τον Νομό Χαλκιδικής. 

Το ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001 : 2015 με 

πεδίο εφαρμογής τις «Εργαστηριακές αναλύσεις νερού – λυμάτων & την Τεχνική υποστήριξη 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας νερού– λυμάτων». Επιπλέον το εργαστήριο της εταιρείας είναι 

διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. ως ικανό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO/IEC 17025:2005, να εκτελεί δοκιμές, όπως καθορίζονται στο αντίστοιχο Επίσημο Πεδίο 

Εφαρμογής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνεται 6μηνη σύμβαση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 

(Μάιος – Οκτώβριος) που περιλαμβάνει δειγματοληψία με ευθύνη του εργαστηρίου και 

μικροβιολογικές αναλύσεις σε δώδεκα (12) δείγματα θαλασσινού νερού από δύο ακτές 

κολύμβησης. Οι εκθέσεις δοκιμών θα συνοδεύονται από φύλλο ελέγχου με σημειωμένα επιπλέον 

στοιχεία (κατάσταση θάλασσας, διεύθυνση ανέμου, συντεταγμένες, οπτικά εκτιμώμενες 

παραμέτρους) ».  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ  μετά από διαλογική συζήτηση σχετική 

Θέμα 

 

                                                           Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Α. Να συνάψει 6μηνη σύμβαση με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων 

Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής Ανώνυμη Εταιρεία (ΚΕΠΑΜΑΧ) διότι είναι φορέας που 

δραστηριοποιείται στην Χαλκιδική, εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001 : 

2015 με πεδίο εφαρμογής τις «Εργαστηριακές αναλύσεις νερού – λυμάτων & την Τεχνική 

υποστήριξη Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας νερού– λυμάτων». Επιπλέον το εργαστήριο της 

εταιρείας είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. ως ικανό και καλύπτει τις ανάγκες μας σχετικά με τις 
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εργασίες δειγματοληψίας – μεταφοράς και ανάλυσης δειγμάτων νερών κολύμβησης, όπως 

αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω. 

 

Β. Την  ψήφιση  πίστωσης ποσού 300,00 €, επιπλέον ΦΠΑ (72,00 €), σύνολο 372,00 €, εις βάρος 

του Κ.A 64.01.01.063  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ.  

 

Γ. 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 40/2019 

 

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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