
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 13/21-06-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 

 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα Παρασκευή (21) είκοσι µία του 

µηνός Ιουνίου του χρόνου 2019 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 589/14-06-2019 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:  47  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 2ο 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).  

Βάσει των παραπάνω προτείνω να προχωρήσουµε στην ψήφιση των αντίστοιχων 

πιστώσεων  που θα αφορούν αντίστοιχα: 

 

Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων  

ΑΔΑ: ΩΞΖΥΟΕΥ9-9ΟΣ



1. Την επισκευή και συντήρηση του εσωτερικού και εξωτερικού ανελκυστήρα του κεντρικού 

καταστήµατος της επιχείρησής µας. Λόγω φθοράς θα πρέπει να αντικαταστήσουµε τις 

ρόδες (8 τεµάχια) από το σασί του εσωτερικού ασανσέρ και να συντηρηθεί και το 

εξωτερικό ασανσέρ το οποίο έχει παρουσιάσει δυσλειτουργία, µε αποτέλεσµα να είναι 

εξαιρετικά δύσκολη η πρόσβαση στο κτίριο ατόµων µεγάλης ηλικίας αλλά και ατόµων µε 

κινητικά προβλήµατα. 

2. Την προµήθεια διαφηµιστικών φυλλαδίων για τις ανάγκες διαφήµισης της νέας 

τρισδιάστατης ταινίας που προβάλλεται στην αίθουσα 3D. Θα πρέπει να προµηθευτούµε τα 

αντίστοιχα έντυπα καθώς η σεζόν µόλις ξεκίνησε και η προσέλευση των επισκεπτών 

αυξάνεται όλο και περισσότερο οπότε θα πρέπει να προχωρήσουµε στη προµήθεια νέων 

εντύπων -διαφηµιστικών φυλλαδίων. 

3. Την επιχωµάτωση χώρου στο camping Ierissos που διαχειρίζεται η επιχείρησή µας, 

προκειµένου να διαµορφωθούν οι θέσεις στις οποίες τοποθετούνται τα τροχόσπιτα των 

κατασκηνωτών µας. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την µεταφορά  γρανιτοχώµατος και 

επίστρωση σε θέσεις της δεύτερης σειράς του camping Ierissos και εν συνεχεία τη 

διαµόρφωση αυτών των θέσεων. 

4. Την προµήθεια  ντουλάπας - γραφείου - συρταριέρας και καθίσµατος για την κάλυψη των  

αναγκών των γραφείων της επιχείρησής µας.  

5. Το βάψιµο εσωτερικών διαχωρισµάτων κτιρίου  της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.Α.Ε. ∆εδοµένου ότι ο 

εκθεσιακός χώρος του κεντρικού καταστήµατος έχει δεχτεί τροποποιήσεις, έχουν επέλθει 

αλλαγές στην εξωτερική τοιχοποιία της αίθουσας 3D και της ρεσεψιόν. 

6. Την προµήθεια λιπαντικών για να καλύψουµε τις ανάγκες του δηµοτικού σκάφους 

"Αµµουλιανη 2003" που διαχειρίζεται η ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ. Η προµήθεια αφορά την χρήση 

2019 και θα ολοκληρωθεί µε την λήξη του παρόντος οικονοµικού έτους.  

7. Τις εργασίες τοποθέτησης και στήριξης ξύλινων διαχωριστικών, προκειµένου να 

διαµορφωθεί ο χώρος υποδοχής της αίθουσας 3D και της ρεσεψιόν, στο Κέντρο 

Πολιτισµού.  

8. Την προµήθεια USB stick µε τετραχρωµία και τύπωµα και υφασµάτινων διαφηµιστικών 

τσαντών για την κάλυψη των διαφηµιστικών αναγκών της επιχείρησής µας. Η ΑΞΤΑ∆Α 

∆ΑΕ προχωράει στη συγκεκριµένη δαπάνη, στα πλαίσια της τουριστικής προώθησης και  

προβολής της επιχείρησής µας και για να επιτύχουµε τον στόχο µας που είναι η προώθηση 

των επιχειρήσεών µας, σε εκθέσεις, ξενοδοχεία και tours operators.  

ΑΔΑ: ΩΞΖΥΟΕΥ9-9ΟΣ



9. Την προµήθεια συναγερµού, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον παλαιότερο λόγω φθοράς του 

στην αίθουσα 3D, στο χώρο υποδοχής, στα γραφεία και στους βοηθητικούς χώρους του 

Κέντρου Πολιτισµού».  

 

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 

11.421,64 ευρώ: 

1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.04.001 µε τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το ποσό των 899,00 €, για την επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρων 

στο κεντρικό κατάστηµα της επιχείρησής µας 

2. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.99.011 µε τίτλο «ΕΝΤΥΠΑ- ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ- BANNERS ΓΙΑ 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ», το ποσό των 1.016,80 €, για την προµήθεια διαφηµιστικών 

φυλλαδίων  για τις ανάγκες διαφήµισης της αίθουσας 3D της επιχείρησης µας  

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ », το ποσό  των 868,00 € για επιχωµάτωση χώρου µε γρανιτόχωµα  στο 

camping Ierissos που διαχειρίζεται  η επιχείρησης µας προκειµένου να διαµορφωθεί ο 

χώρος στον οποίο τοποθετούνται τα τροχόσπιτα των κατασκηνωτών µας 

4. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.02.023 µε τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ », 

το ποσό  των 1.227,60 € για την προµήθεια  ντουλάπας - γραφείου - συρταριέρας και 

καθίσµατος για την κάλυψη των  αναγκών των γραφείων της επιχείρησής µας 

5. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.01.001 µε τίτλο « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ », το ποσό  των 992,00 

€ για το βάψιµο  εσωτερικών διαχωρισµάτων του κτιρίου  της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.Α.Ε 

6. Σε βάρος του Κ.Α. 64.07.00.002 µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», το ποσό  των 

999,44 € για την προµήθεια λιπαντικών για το σκάφος "Αµµουλιανή 2003", υποκατάστηµα 

της επιχείρησής µας 

7. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.04.001 µε τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ », το ποσό  των 1.798,00 € για εργασίες τοποθέτησης και στήριξης ξύλινων 

ΑΔΑ: ΩΞΖΥΟΕΥ9-9ΟΣ



διαχωριστικών για την διαµόρφωση του χώρου υποδοχής της αίθουσας 3D και της ρεσεψιόν 

στο Κέντρο Πολιτισµού 

8. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.57.001 µε τίτλο «ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΥ», το ποσό  των 1.760,80 € για την προµήθεια USB stick µε τετραχρωµία και 

τύπωµα και υφασµάτινων διαφηµιστικών τσαντών για την κάλυψη των διαφηµιστικών 

αναγκών της επιχείρησης µας 

9. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.11.000 µε τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ», το ποσό  των 1.860,00 €  για την προµήθεια συναγερµού, ο οποίος 

θα αντικαταστήσει τον παλαιότερο λόγω φθοράς του στην  αίθουσα 3D, στον χώρο 

υποδοχής, στα γραφεία και στους βοηθητικούς χώρους του Κέντρου Πολιτισµού. 

 

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 47/2019 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 21-06-2019 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Βαλσαµής Ελευθέριος 

 

ΑΔΑ: ΩΞΖΥΟΕΥ9-9ΟΣ
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