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Από το πρακτικό της 09/29-05-2020 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (29) είκοσι εννέα
του μηνός Μαϊου του χρόνου 2020 και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό
συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 315/25-05-2020 πρόσκληση
της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και τηρώντας πάντα όλα
τα μέτρα προστασίας (ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 55/Α/1-3-2020 –
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης Άρθρο 10- Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία
Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 παρ. 1).
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη
Ζήκα Ζαχαρούλα
Μίτιντζης Τρύφων
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μήτρου Αικατερίνη

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αριθμός Θέματος:

01

Αριθμός Απόφασης:

33

Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής: « Με την υπ αριθμόν 78/2019 απόφαση ΔΣ της επιχείρησης ψηφίσθηκε
ο προϋπολογισμός έτους 2020, της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ και κατόπιν εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν
218/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αριστοτέλη. Kατόπιν με την υπ’
αριθμόν 04/2020 απόφαση ΔΣ της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α, ψηφίσθηκε η 1η υποχρεωτική αναμόρφωση, η
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 13/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής 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

ΑΔΑ: 96ΣΤΟΕΥ9-Κ51

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 2020 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 και να προχωρήσουμε σε αναθέσεις που θα αφορούν αντίστοιχα:
1.

Εργασίες κατασκευής της περίφραξης του πάρκινγκ στην Ουρανούπολη
Χαλκιδικής και συγκεκριμένα την ενίσχυση της περιμετρικής περίφραξης και την
αποκατάσταση ζημιών, την αντικατάσταση σε κάποια κολωνάκια που έσπασαν
στα διαχωριστικά μεταξύ των αυτοκινήτων. Επίσης μετά την διαμόρφωση του
παραλιακού μετώπου του πάρκινγκ θα πρέπει να μπουν κολωνάκια γιατί με την
διαμόρφωση του χώρου μπορούν πλέον τα αυτοκίνητα να εξέρχονται χωρίς
έλεγχο από το πάρκινγκ.

2.

Δημοσιεύσεις στην εφημερίδα της ομογένειας « Ελληνική Φωνή». Συγκεκριμένα
η υπηρεσία αναφέρεται σε δημοσιεύσεις που πρόκειται να γίνουν ώστε να
προβληθεί η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α στην ομογένεια. Στα πλαίσια λοιπόν μιας εξαετούς
καμπάνιας που διοργανώνει η εφημερίδα Ελληνική Φωνή δημοσιεύονται
αφιερώματα,

συνεντεύξεις

ραδιοσυνεντεύξεις,

ενημερώσεις

και

γενικά

προωθήσεις για το Δήμο Αριστοτέλη, που αναδεικνύουν την περιοχή και τις
δραστηριότητες της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α στον απόδημο Ελληνισμό ως τουριστικό
προορισμό.
3.

προμήθεια του απαραίτητου φαρμακευτικού υλικού καθώς και του περεταίρω
υγειονομικού υλικού που χρήζει υποχρεωτικής ανάγκης όσον αφορά τις
επιχειρήσεις όπως η δική μας που ασχολείται με τον τουρισμό και παρέχει
υπηρεσίες σε τουρίστες, Θα πρέπει να εξοπλιστεί το φαρμακείο του κεντρικού και
των υποκαταστημάτων, αλλά κυρίως του κάμπινγκ που διαθέτει και χώρο πρώτων
βοηθειών. Η δυνατότητα να παρέχουμε πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ανάγκης
αποτελεί για εμάς βασική προτεραιότητα. Επίσης για το υποκατάστημα του
Κάμπινγκ ο φαρμακευτικός εξοπλισμός είναι απαραίτητος και για τη γαλάζια
σημαία που διαθέτει η ακτή. Για όλους αυτούς τους λόγους και βάση και του
Υγειονομικού πρωτόκολλου λόγω COVID-19 για οργανωμένες τουριστικές
κατασκηνώσεις- camping θα πρέπει να προχωρήσουμε στην πιο πάνω προμήθεια.
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4.

προμήθεια που αφορά υφασμάτινες μάσκες προστασίας οι οποίες θα μοιραστούν
στο προσωπικό της επιχείρησής μας και θα υπάρχει απόθεμα για πελάτες για την
αντιμετώπιση του covid-19

5.

σχεδιασμό και εκτύπωση των επιφανειών των ενημερωτικών plexi glass που
βρίσκονται στο κάτω μέρος των εκθεμάτων στο Άλσος του Αριστοτέλη, καθώς
και την εκ νέου τοποθέτησή τους. Συγκεκριμένα έχουμε προς συντήρηση 12
ταμπελάκια 40*30cm με πάχος 8mm. Πρόκειται για εξωτερικό χώρο, ο οποίος
κατά την διάρκεια του χειμώνα παραμένει κλειστός και ως εκ τούτου
πραγματοποιούνται ορισμένες εργασίες για να αποκατασταθούν οι φθορές. Οι
συντηρήσεις θα ξεκινήσουν άμεσα έτσι ώστε το Άλσος να είναι έτοιμο να
υποδεχτεί τους επισκέπτες του ».

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 2020 τις παρακάτω πιστώσεις, συνολικού ποσού
3.828,98 ευρώ:
1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.00.005 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», το ποσό των 1.675,00 €, για εργασίες κατασκευής της περίφραξης του
Πάρκινγκ στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής
2. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.57.001 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΥΣ», το ποσό των 1.190,40 €, για δημοσιεύσεις στην εφημερίδα της ομογένειας
« Ελληνική Φωνή», όπου θα προβληθεί η ΑΞΤΑΔΑ καθώς και ο Δήμος μας στην ομογένεια
3. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.002 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»,
το ποσό των 306,38 €, για την προμήθεια φαρμακευτικού εξοπλισμού των φαρμακείων του
κεντρικού και των υποκαταστημάτων, της επιχείρησης μας
4. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.001 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», το
ποσό των 195,92 €, για την προμήθεια προστατευτικών μασκών για την αντιμετώπιση του
covid-19, στα υποκαταστήματα της επιχείρησής μας
5. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.04.002 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το ποσό των 461,28 €, για εργασίες επισκευής και συντήρησης
στις plexi glass ταμπέλες του Άλσους Αριστοτέλη, που διαχειρίζεται η επιχείρηση μας
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Β. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προχωρήσει στην πρόσκληση ενδιαφέροντος και σε κάθε νόµιµη
ενέργεια σύµφωνα και µε την υπ αριθµόν 07/2020, απόφαση ∆Σ της Επιχείρησης, μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων που έχει ψηφιστεί.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 33/2020
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 29-05-2020
Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη

