
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 19/10-10-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (10) δέκα  του μηνός 

Οκτωβρίου του χρόνου 2019 και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 805/07-10-2019 πρόσκληση 

της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. 

   

                        Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη                                
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 
Ζήκα Ζαχαρούλα 
Μίτιντζης Τρύφων 
Μήτρου Αικατερίνη  
 

 
 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  03 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  72  

 

Η πρόεδρος της επιχείρησης Μαρία Ελένη Ζαμάνη, εισηγούμενη το 3ο 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 
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1. Την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής για υπηρεσίες όσον αφορά  δημοσιεύσεις στο ΓΕΜΗ 

και ζητήματα που ανακύπτουν για την λειτουργία ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με το 

Ν.4518/2018 που αφορούν τη κάλυψη των αναγκών της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ, 

2. Την προμήθεια ανταλλακτικών αναλωσίμων και διαφορών λοιπών υλικών για την 

αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών και για την συντήρηση του  σκάφους «Αμμουλιανή  

2003», 

3. Την διοργάνωση δύο εκδηλώσεων στο Άλσος του Αριστοτέλη. Η πρώτη αφορά την 

παρουσίαση του Αριστοτελικού περιπάτου στα πλαίσια της οποίας θα πραγματοποιηθεί 

συνέντευξη τύπου και ενημέρωση σε εκπροσώπους τύπου και trekking specialists από τη 

Βόρεια Ελλάδα. Η δεύτερη εκδήλωση αφορά φωτογράφιση – βιντεοσκόπηση στα πλαίσια 

του « Mrs. India Worldwide 2019 » όπου θα προβληθεί το Άλσος Αριστοτέλη στην αγορά 

της Ινδίας ως Πολιτιστικός προορισμός διακοπών, 

4. Την συνδρομή   2019 για το επιμελητήριο Χαλκιδικής, 

5. Την πληρωμή του τέλους κατασκήνωσης,  

6. Αποδοχές πληρωτέες εποχικού προσωπικού ΙΔΟΧ κεντρικού –αίθουσας 3D λόγω μη 

επάρκειας κωδικού  

7. Απόδοση εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ- ΕΠΟΧΙΚΟΥ-ΙΔΟΧ κεντρικού – 

αίθουσας 3D, λόγω μη επάρκειας κωδικού  

8. Την φορολογία εισοδήματος έτους 2018 λόγω μη επάρκειας του κωδικού 

9. Τις πάγιες λειτουργικές δαπάνες ΔΕΗ-ΟΤΕ κεντρικού υποκαταστήματος λόγω μη 

επάρκειας  κωδικού. 

 
 

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

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 

9.655,20 ευρώ: 

1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.021 με τίτλο «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ», το ποσό των 

434,00€, για ετήσια συνδρομή 2019 για συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα Ανωνύμων 

εταιριών και δημοσιεύσεων ΓΕΜΗ προς την ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ . 
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2. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.003 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ», το ποσό των 950,00 €, για προμήθεια ανταλλακτικών-

μπαταριών-αναλωσίμων και διαφορών λοιπών υλικών για την αντικατάσταση των 

φθαρμένων υλικών και για την συντήρηση του σκάφους «Αμμουλιανή  2003», 

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

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

των 2.101,80 €, για  υπηρεσίες εκδηλώσεων στο Άλσος Αριστοτέλη 

4. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.021 με τίτλο «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ», το ποσό των 

51,20€, για τη συνδρομή 2019 για το επιμελητήριο Χαλκιδικής  

5. Σε βάρος του Κ.Α. 64.11.98.000 με τίτλο «ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ», το ποσό των 320,00 €, για ετήσια συνδρομή για τέλος κατασκήνωσης ΕΦΚΑ 

6. Σε βάρος του Κ.Α. 60.01.00.001 με τίτλο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ», το ποσό των 1.800,00 €, για αποδοχές πληρωτές εποχικού 

προσωπικού ΙΔΟΧ κεντρικού –αίθουσας 3D  

7. Σε βάρος του Κ.Α. 55.01.00.001 με τίτλο «ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ -

ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΕΠΟΧΙΚΟΥ-ΙΔΟΧ», το ποσό των 500,00 €, για απόδοση εργοδοτικών 

εισφορών ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ- ΕΠΟΧΙΚΟΥ-ΙΔΟΧ κεντρικού – αίθουσας 3D 

8. Σε βάρος του Κ.Α. 54.01.01.000 με τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ», το ποσό των 

3.000,00€, για πληρωμή της  φορολογίας εισοδήματος 2018 

9. Σε βάρος του Κ.Α. 64.04.00.001 με τίτλο «ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ 

κλπ)», το ποσό των 500,00€, για τις πάγιες λειτουργικές δαπάνες ΔΕΗ-ΟΤΕ κεντρικού 

υποκαταστήματος 

Β. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμόν 68/2019 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων που έχει 

ψηφιστεί. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 72/2019 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 10-10-2019 

 
Η Πρόεδρος 

 
                                                              Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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