
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 15/24-07-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τετάρτη (24) είκοσι τέσσερις 

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

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 682/19-07-2019 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:  01 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  56  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 1ο 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 

ΑΔΑ: 7ΧΝΟΟΕΥ9-ΑΝΙ



1. Την συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων στο κέντρο πολιτισμού Ιερισσού και 

συγκεκριμένα στην αίθουσα τρισδιάστατων προβολών της επιχείρησης μας. Η παραπάνω 

εργασία κρίνεται απαραίτητη διότι ο κλιματισμός δεν λειτουργεί σωστά λόγω των συχνών 

διακοπών ηλεκτροδότησης.  

2. Την προμήθεια δύο κλιματιστικών μονάδων, οι οποίες θα τοποθετηθούν στον χώρο 

υποδοχής της αίθουσας τρισδιάστατων προβολών.  

3. Την Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών τα οποία θα τοποθετηθούν στο κτίριο που στεγάζεται 

η επιχείρησή μας, καθώς και στην αίθουσα τρισδιάστατων προβολών για τις ανάγκες της 

επιχείρησης  

4. Την προμήθεια εισιτηρίων για το Σκάφος, Αμμουλιανή 2003 για την κάλυψη των αναγκών 

της επιχείρησης  

5. Την αντικατάσταση μπάρας  στην είσοδο και έξοδο του parking, της επιχείρησης μας. Λόγω 

συχνής χρήσης αλλά και μικρών προσκρούσεων αυτοκινήτων έχουν σπάσει οι μπάρες και 

χρήζουν άμεσης αντικατάστασης λόγω επικινδυνότητας. 

6. Την επισκευή των δύο υδροστρόβιλων που βρίσκονται στο Άλσος Αριστοτέλη που 

διαχειρίζεται η επιχείρησή μας. Οι υδροστρόβιλοι βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο 

εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες και πλέον δεν λειτουργούν κανονικά. Θα πρέπει να 

προχωρήσουμε άμεσα στην επισκευή τους διότι το Άλσος Αριστοτέλη είναι ανοικτό και 

δέχεται καθημερινά πολλούς επισκέπτες. 

7. Την επισκευή και συντήρηση της πρύμνης του σκάφους Αμμουλιανή 2003. Θα 

αντικατασταθούν τα ανοξείδωτα προστατευτικά στο πίσω μέρος του σκάφους γιατί υπάρχει 

σοβαρό πρόβλημα λόγω της οξείδωσης από το θαλασσινό νερό και επίσης θα συντηρηθεί 

και το υπόλοιπο τμήμα της πρύμνης 

8. 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 του Δημοτικού κάμπινγκ Ιερισσού. 

9. Την προμήθεια χρωμάτων, υδραυλικών και  λοιπών  υλικών  για το κάμπινγκ της 

επιχείρησής μας. Η καλοκαιρινή σεζόν βρίσκεται σε εξέλιξη και θα πρέπει να 

προμηθευτούμε τα κατάλληλα υλικά προκειμένου να αντιμετωπίσουμε φθορές και βλάβες 

που έχουν υποστεί οι εγκαταστάσεις του κάμπινγκ. 

10. Την προμήθεια ενός χειροκίνητου μηχανήματος διαγράμμισης με αντίστοιχη φιάλη, τα 

οποία θα χρησιμοποιηθούν για την οδοσήμανση  των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στο 

δημοτικό πάρκινγκ στην Ουρανούπολη, υποκατάστημα της επιχείρησής μας  
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11. Την τσιμεντόστρωση ενός τμήματος του υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο parking της  

Ουρανούπολης, το οποίο υπολείπεται προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο της 

τσιμεντοστρώσεως. 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. 

12. Την προμήθεια δομικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την  τσιμεντόστρωση ενός 

μικρού μέρους του υπαίθριου χώρου στο parking της Ουρανούπολης προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η εργασία τσιμεντόστρωσης. 

13. Την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες του σκάφους της επιχείρησής μας 

"ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ 2003" 

14. Τη πληρωμή της ασφάλειας για το  σκάφος  Αμμουλιανή 2003».  

 

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 

11.013,13 ευρώ: 

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

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το ποσό των 282,72 €, για την συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων 

στην αίθουσα τρισδιάστατων προβολών της επιχείρησής μας.  

2. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.03.000 με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΣΚΕΥΩΝ», 

το ποσό των 1.700,00 €, για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες της 

επιχείρησής μας  

3. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.03.000 με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΣΚΕΥΩΝ», 

το ποσό των 458,30 €, για την προμήθεια πυροσβεστικών ειδών για τις ανάγκες της 

επιχείρησής μας 
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4. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.00.001 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ- ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ- 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ κλπ», το ποσό των 198,40 €, για την προμήθεια εισιτηρίων για το Σκάφος, 

Αμμουλιανή 2003 για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης 

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

το ποσό των 198,40 €, για την αντικατάσταση μπάρας στην είσοδο και έξοδο του parking, 

της επιχείρησης μας 

6. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.04.002 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το ποσό των 620,00 €, για την επισκευή δύο υδροστρόβιλων 

που βρίσκονται στο Άλσος Αριστοτέλη 

7. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.04.003 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ», 

το ποσό των 1.496,68 €, για εργασίες επισκευής της πρύμνης του σκάφους της επιχείρησής 

μας ‘’Αμμουλιανή 2003’’. 

8. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.06.004 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», το 

ποσό των 1.230,60 €, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το 

camping υποκατάστημα  της επιχείρησής μας. 

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

ποσό των 1.000,00 €, για την προμήθεια χρωμάτων, υδραυλικών και  λοιπών  υλικών για το 

κάμπινγκ της επιχείρησής μας 

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

το ποσό των 156,86 €, για την προμήθεια ειδών διαγράμμισης για την οδοσήμανση του 

πάρκινγκ της επιχείρησής μας 

11. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.00.005 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», το ποσό των 1.200,32 €, για την τσιμεντόστρωση ενός τμήματος του 

υπαίθριου χώρου στάθμευσης που στεγάζεται το parking της  Ουρανούπολης, που 

διαχειρίζεται η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε 

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

ποσό των 1.800,85 €, για την προμήθεια δομικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

τσιμεντόστρωση του υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο parking της Ουρανούπολης, που 

διαχειρίζεται η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε 

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

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ», το ποσό των 500,00 €, για την προμήθεια αναλωσίμων για τις 

ανάγκες του σκάφους της επιχείρησής μας "ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ 2003" 
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14. Σε βάρος του Κ.Α. 64.06.01.000 με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», το 

ποσό των 170,00 €, για την ασφάλιση του σκάφους «Αμμουλιανή 2003» 

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 56/2019 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 24-07-2019 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

Βαλσαμής Ελευθέριος 
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