
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 17/30-08-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (30) τριάντα του 

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

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 754/27-08-2019 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 
Λυκάκη Χρυσαυγή 
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  
 
 

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    
Καρίνας Γεώργιος  
 
 

             Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  02 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  60  

 

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 

ΑΔΑ: 6ΡΛΖΟΕΥ9-7ΡΤ



1. Την  προμήθεια μιας κλιματιστικής μονάδας που θα τοποθετηθεί στο παρκινγκ της 

Ουρανούπολης, 

2. Την σύνδεση  του αποχετευτικού συστήματος στο ακίνητο PARATY στην παραλία 

Στρατωνίου. Για την εργασία θα χρειαστεί σκάψιμο χαντακιού 32,50 μ. και πλάτους τόσο 

όσο να επιτρέπει την τοποθέτηση σωλήνα αποχέτευσης ενισχυμένης αντοχής. Επιπρόσθετα 

απαιτείται και αποκατάσταση στο αρχικό στάδιο του χώρου μετά το πέρας της εργασίας, 

3. Την εργασία για το  service  των 2 μηχανών του σκάφους, 

4. Την προμήθεια  ανταλλακτικών για το service των μηχανών του σκάφους ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ 

2003, 

5. Την προμήθεια  κερασμάτων για εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Κέντρου 

Πολιτισμού Ιερισσού, 

6. Την προμήθεια  αναμνηστικών παπύρων  για την κάλυψη των διαφημιστικών αναγκών της 

επιχείρησης 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 

2.770,00 ευρώ: 

1. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.03.005  με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ 

κλπ», το ποσό των 450,00 €, για προμήθεια μιας κλιματιστικής μονάδας που θα τοποθετηθεί 

στο παρκινγκ της Ουρανούπολη.  

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», το ποσό των 1.000,00 €, τη σύνδεση αποχέτευσης στο ακίνητο 

PARATY στην παραλία Στρατωνίου.  

3. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.04.003 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ», το 

ποσό των 272,80€, εργασία αφορά το  ετήσιο service  των 2 μηχανών του σκάφους μιας και 

έχουν συμπληρωθεί οι ώρες που έχουν κάνει από την ημέρα αγοράς τους.  

ΑΔΑ: 6ΡΛΖΟΕΥ9-7ΡΤ



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

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ», το ποσό των 471,20 €, για τη προμήθεια ανταλλακτικών για το 

ετήσιο service των δύο μηχανών του σκάφους ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ 2003 

5. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.99.001 με τίτλο «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ», το ποσό 

των 256,00 €, την προμήθεια  κερασμάτων για εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο 

χώρο του Κέντρου Πολιτισμού Ιερισσού.  

6. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.99.001 με τίτλο «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ», το ποσό 

των 320,00 €, για την προμήθεια αναμνηστικών παπύρων  

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 60/2019 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 30-08-2019 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

Βαλσαμής Ελευθέριος 

 

ΑΔΑ: 6ΡΛΖΟΕΥ9-7ΡΤ
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