
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  22/12-11-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τρίτη (12) δώδεκα του μηνός 

Νοεμβρίου του χρόνου 2019 και ώρα 11:00π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, με την από αριθμό πρωτοκόλλου  867/05-11-2019 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:  02 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  80  

 

Η πρόεδρος της επιχείρησης Μαρία Ελένη Ζαμάνη, εισηγούμενη 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: 9ΡΥ5ΟΕΥ9-9ΗΓ



1. Την προμήθεια εμφιαλωμένου νερού  για την κάλυψη των αναγκών του παρκινγκ 

υποκαταστήματος  της επιχείρησης μας,  

2. Τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας που πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του στην 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, 

3. Την προμήθεια  ειδών διαγράμμισης για την οδοσήμανση του παρκινγκ της επιχείρησης 

μας, 

4. Την προμήθεια χαρτιού Α4 για την κάλυψη των αναγκών των  γραφείων  του κεντρικού 

υποκαταστήματος, 

5. Την προμήθεια σετ  υπολογιστή με τηλεφωνικό κέντρο και περιφερειακών για την κάλυψη 

των αναγκών των γραφείων της επιχείρησης μας,  

6. Την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  για τα γραφεία του κεντρικού  

υποκαταστήματος  της επιχείρησης μας, 

7. Την δαπάνη για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς δεμάτων και φάκελων από και προς την 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ και των υποκαταστημάτων της σε υπηρεσίες και προορισμούς ανάλογα 

με τις ανάγκες, 

8. Την προμήθεια αυτοκόλλητης επιγραφής αυτοκινήτου για την κάλυψη των διαφημιστικών 

αναγκών της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α  Δ.ΑΕ. Πρόκειται για αυτοκόλλητη επιγραφή με το  logo  της 

επιχείρησης που θα τοποθετηθεί στις 2 μπροστινές πόρτες του εταιρικού αυτοκινήτου, 

9. Την εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου που πρέπει να παρέχεται από 

τον τεχνικό ασφαλείας στην ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ. 

10. Προμήθεια παραβόλων για την δήλωση νέου υπευθύνου καταμέτρησης στο σκάφος 

«Αμμουλιανή 2003» 

 

 
 

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 

3.038,35 ευρώ: 

ΑΔΑ: 9ΡΥ5ΟΕΥ9-9ΗΓ



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

ποσό των 198,88€, για προμήθεια εμφιαλωμένου νερού  για την κάλυψη των αναγκών του 

παρκινγκ υποκαταστήματος  της επιχείρησης μας  

2. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.052 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ TEXNIKΩΝ-

MHXANIKΩΝ», το ποσό των 180,84€, για υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας που πρέπει να 

παρέχει τις υπηρεσίες του στην ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ, 

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

ποσό των 118,54€, για  την προμήθεια  ειδών διαγράμμισης για την οδοσήμανση του 

παρκινγκ της επιχείρησης μας, 

4. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.03.001 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», το ποσό των 182,90€, για τη προμήθεια χαρτιού Α4 για την κάλυψη 

των αναγκών των  γραφείων  του κεντρικού υποκαταστήματος, 

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

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ», το ποσό των 632,40€, για προμήθεια ολοκληρωμένου σετ  

υπολογιστή με τηλεφωνικό κέντρο και περιφερειακών για την κάλυψη των αναγκών των 

γραφείων της επιχείρησης μας 

6. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.06.001 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», το 

ποσό των 989,22€  για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες 

καθαριότητας και ευπρεπισμού των γραφείων του κεντρικού  υποκαταστήματος, 

7. Σε βάρος του Κ.Α. 64.04.02.001 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ-COURIER κλπ», το 

ποσό των 200,00€, για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς δεμάτων και φάκελων από και προς την 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ και των υποκαταστημάτων της σε υπηρεσίες και προορισμούς ανάλογα 

με τις ανάγκες, 

8. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.10.001 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙ-ΜΩΝ ΚΛΠ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ», το ποσό των 291,40€, για την προμήθεια  αυτοκόλλητης επιγραφής 

αυτοκινήτου για την κάλυψη των διαφημιστικών αναγκών της επιχείρησης μας, 

9. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.052 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ TEXNIKΩΝ-

MHXANIKΩΝ», ποσό των 67,17€, για την εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού 

Κινδύνου που πρέπει να παρέχεται από τον τεχνικό ασφαλείας στην ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ  

10. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.154 με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 

EΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΑΔΑ: 9ΡΥ5ΟΕΥ9-9ΗΓ



ΚΤΛ», το ποσό των 177,00€, για προμήθεια παραβόλων για την δήλωση νέου υπευθύνου 

καταμέτρησης στο σκάφος «Αμμουλιανή 2003». 

 

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 80/2019 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 12-11-2019 

 
Η Πρόεδρος 

 
                                                              Ζαμάνη Μαρία Ελένη 

 

ΑΔΑ: 9ΡΥ5ΟΕΥ9-9ΗΓ
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