
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:  04 

 

 

Αριθµός Απόφασης:  49  

 

Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 4ο 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 την ανάθεση σε εταιρία security της φύλαξης και ασφάλειας του 

κάµπινγκ µε το κάτωθι αιτιολογικό: 

 

Ψήφιση πίστωσης για ανάθεση της φύλαξης του κάµπινγκ σε 

εταιρία security 
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Για την ασφάλεια και φύλαξη του Κάµπινγκ Ιερισσού για την περίοδο αιχµής και κυρίως για τις 

βραδινές ώρες θα πρέπει να προβούµε σε ανάθεση εταιρίας SECURITY. Η εργασία αφορά την 

φύλαξη του camping και του περιβάλλοντος χώρου έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο 

των φιλοξενούµενων σε αυτό όσο και των εγκαταστάσεων. Το Κάµπινγκ, προσφέρει υπηρεσίες 

τόσο στους µόνιµους πελάτες του, όσο και σε τουρίστες ντόπιους και αλλοδαπούς που το 

επισκέπτονται και είναι αναγκαίο να έχει φύλαξη- ασφάλεια. Οι λόγοι που καθιστούν την ανάθεση 

αναγκαία είναι οι εξής: 

� υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος ιδιαίτερα από τα οχήµατα των πελατών & επισκεπτών 

� κίνδυνος κλοπών  

� αντιµετώπιση συµβάντων που δεν µπορεί να επεµβαίνει πάντα η αστυνοµία. 

� Η είσοδος διάφορων πλανόδιων χωρίς καµιά νόµιµη άδεια που κινούνται παράνοµα στον 

χώρο δηµιουργώντας προβλήµατα στους πελάτες χρησιµοποιώντας τις εγκαταστάσεις του 

κάµπινγκ 

� παράνοµη είσοδος στον χώρο ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες  

� άµεση επέµβαση σε περίπτωση επεισοδίων ή καυγά. 

Η εν λόγω υπηρεσία δεν µπορεί να γίνει από εποχικό προσωπικό µιας και απαιτούνται 

εξειδικευµένες ικανότητες, εµπειρία στο αντικείµενο αλλά και η τεχνογνωσία για την επέµβαση 

όταν χρειάζεται, ενώ πρέπει ο φύλακας- φρουρός να διαθέτει και άδεια για να υπάρχει 

νοµιµοποίηση σε οποιαδήποτε εµπλοκή. 

Συγκεκριµένα οι εργασίες θα περιλαµβάνουν:  

� Φύλαξη - ασφάλεια του κάµπινγκ Ιερισσού µε εκπαιδευµένο φρουρό ασφαλείας που θα 

ελέγχει την είσοδο πελατών - επισκεπτών του χώρου κατά τις νυχτερινές ώρες σε 

καθηµερινή βάση και θα εκτελεί καθηµερινές περιπολίες κατά την διάρκεια του ωραρίου 

του για 3 µήνες και συγκεκριµένα από τις 23:00 µέχρι 07:00 το πρωί καλύπτοντας µε αυτό 

τον τρόπο, τη νυχτερινή βάρδια του κάµπινγκ, καθώς λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, για να 

διασφαλίζεται και η εύρυθµη λειτουργία του ».  

 

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 του  παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισµού 

της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ οικονοµικού έτους 2019 την παρακάτω πίστωση, συνολικού ποσού 7.499,52 

ευρώ: 
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1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.064 µε τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΚΑΜΠΙΝΓΚ», το ποσό των 7.499,52 €, για την φύλαξη και ασφάλεια του δηµοτικού 

camping της επιχείρησής µας. 

 

B.  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την ανάθεση αφού πραγµατοποιήσει την έρευνα αγοράς και 

κάνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους αναδόχους. Επίσης 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 49/2019 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 21-06-2019 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Βαλσαµής Ελευθέριος 
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