ΑΔΑ: 6ΖΛΡΟΕΥ9-7Σ0

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Από το πρακτικό της 11/06-07-2020 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.07.10 12:57:43
EEST
Reason:
Location: Athens

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Δευτέρα (06) έξι του μηνός Ιουλίου του
χρόνου 2020 και ώρα 15:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α.
ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 472/01-07-2020 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 COVID-19 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
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα
Ζήκα Ζαχαρούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μήτρου Αικατερίνη
Μίτιντζης Τρύφων

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

01

Αριθμός Απόφασης:

42

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 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:
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1. Την προμήθεια δύο ηλιακών θερμοσίφωνων μαζί με τους συλλέκτες τους, χωρητικότητας
200 λίτρων ο καθένας με βάση, καθώς και των εξαρτημάτων αυτών, οι οποίοι θα
χρησιμοποιηθούν για να αντικαταστήσουν τους παλιούς ηλιακούς που έχουν καταστραφεί.
Δεδομένου ότι το κάμπινγκ έχει ανοίξει για την καλοκαιρινή σεζόν πρέπει η προμήθεια να
ολοκληρωθεί άμεσα.
2. Την προμήθεια η οποία θα αφορά την αγορά μιας κλιματιστικής μονάδας, η οποία θα
αντικαταστήσει την παλαιά λόγω σοβαρής βλάβης και θα τοποθετηθεί στον χώρο υποδοχής
του Πάρκινγκ Ουρανούπολης που διαχειρίζεται η επιχείρησή μας.
3. Την προμήθεια ξυλείας για την επιδιόρθωση του φράχτη στο Άλσος Αριστοτέλη που λόγω
των ακραίων καιρικών φαινομένων και της παλαιότητάς του, έχει υποστεί σημαντικές
φθορές και θεωρείται ακατάλληλος και την κατασκευή νέας περίφραξης γύρω από τον
μεταβυζαντινό πύργο, για λόγους ασφαλείας
4. Την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και συγκεκριμένα χλωρίνες,
απορρυπαντικά, χαρτί κουζίνας, σακούλες, γάντια κτλ τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις
ανάγκες καθαριότητας και ευπρεπισμού του κάμπινγκ της επιχείρησης μας.
5. Την προμήθεια φιδοαπωθητικών 800gr για την κάλυψη των αναγκών του camping, καθώς
είναι απαραίτητη η αντικατάσταση τους σε μηναία βάση, από την έναρξη της σεζόν έως
και το κλείσιμο του camping. Η παραπάνω προμήθεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα
καθώς πρέπει να διαφυλάξουμε την προστασία των κατασκηνωτών από φίδια. Επίσης πρέπει
να προβούμε στην αγορά φυτών και συγκεκριμένα καλλωπιστικών θάμνων για την κάλυψη
αναγκών στο camping υποκατάστημα της επιχείρησης μας ενόψει της επικείμενης έναρξης
της τουριστικής σεζόν για τη διαμόρφωση και τον καλλωπισμό του camping.
6. Την προμήθεια χρωμάτων, υδραυλικών και

λοιπών

υλικών

για το κάμπινγκ της

επιχείρησης μας. Η καλοκαιρινή σεζόν ξεκινάει και πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες
επιδιορθώσεις στο κάμπινγκ έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του. Επίσης,
όπως έχει παρατηρηθεί και κατά τα προηγούμενα έτη της λειτουργίας του κάμπινγκ, πρέπει
να υπάρχει απόθεμα υλικών στην αποθήκη έτσι ώστε να επιδιορθώνονται άμεσα οι βλάβες
και να μη δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία του.
7. Την τοποθέτηση ηλιακού και συλλέκτη στο κάμπινγκ, υποκατάστημα της επιχείρησης μας.
Πιο συγκεκριμένα η εργασία αφορά την τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα μαζί με τους
συλλέκτες του καθώς και των εξαρτημάτων αυτών στις εγκαταστάσεις του κάμπινγκ
υποκατάστημα της επιχείρησής μας.
8. Την προμήθεια χαρτιού Α4 για την κάλυψη των αναγκών των γραφείων του κεντρικού, της
επιχείρησης μας.
9. Την προμήθεια πυροσβεστικών ειδών για τις ανάγκες του Πάρκινγκ Ουρανούπολης που
διαχειρίζεται η επιχείρησή μας.
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10. Την προμήθεια και την εφαρμογή αρωματικών χώρου και απολυμαντικών wc καθώς και
συσκευών απολυμαντικών και αντισηπτικού gel για την κάλυψη των αναγκών του camping
της επιχείρησης μας. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πρωτοκόλλου για
την προστασία από covid-19 η επιχείρησή μας πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην προμήθεια
αρωματικών χώρου, απολυμαντικών wc καθώς και συσκευών απολυμαντικών και
αντισηπτικού gel . Η παράδοση και η αντικατάσταση τους θα γίνει 5 φορές κατά τη διάρκεια
των καλοκαιρινών μηνών (Ιούλιος-Αύγουστος) τους οποίους θα λειτουργεί το camping
11. Την προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων στο
παρκινγκ υποκατάστημα της επιχείρησης μας
12. Την προμήθεια βιβλιοθήκης - αρχειοθήκης και επεκτάσεις γραφείων για την κάλυψη των
αναγκών των γραφείων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε. Ήδη η επιχείρηση μετρά πολλά χρόνια
λειτουργίας και τα γραφεία της χρήζουν ανανέωση, επίσης πρέπει το έγγραφο υλικό να
αποθηκευθεί με ασφάλεια . Στη δαπάνη θα συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και η
τοποθέτηση της αρχειοθήκης καθώς και των επεκτάσεων των γραφείων.
13. 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 των γραφείων του κεντρικού καταστήματος της
επιχείρησης μας.
14. Την επισκευή υδροστρόβιλου που βρίσκεται στο Άλσος Αριστοτέλη που διαχειρίζεται η
επιχείρησή μας. Ο υδροστρόβιλος βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο εκτεθειμένος στις καιρικές
συνθήκες και πλέον δεν λειτουργεί κανονικά. Θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στην
επισκευή του διότι είμαστε στην αρχή της τουριστικής σεζόν, το Άλσος Αριστοτέλη είναι
ανοικτό και δέχεται καθημερινά πολλούς επισκέπτες.
15. Την προμήθεια οικοδομικών, χρωμάτων και λοιπών υλικών για το Άλσος της επιχείρησης
μας. Πιο συγκεκριμένα αφορά την προμήθεια χαλικιού καρφιών και λαδομπογιάς για
επιδιορθώσεις στο Άλσος που διαχειρίζεται η επιχείρησή μας.
16. Την προμήθεια σιδερένιου ιστού για την κάλυψη των αναγκών του camping που
διαχειρίζεται η επιχείρησή μας. Συγκεκριμένα αφορά την προμήθεια ενός ιστού για την
ύψωση της Γαλάζιας Σημαίας, με την οποία βραβεύεται εδώ και χρόνια η παραλία του
camping Ιερισσού. Έπειτα από 15 χρόνια λειτουργίας του, ο ήδη υπάρχων έχει σαπίσει ».

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 2020 τις παρακάτω πιστώσεις, συνολικού ποσού 13.382,43 ευρώ:
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1. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.03.004 με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΣΚΕΥΩΝ», το ποσό
των 1.065,00 €, για την προμήθεια δύο ηλιακών θερμοσίφωνων για την κάλυψη των αναγκών του
camping της επιχείρησης μας
2. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.03.005 με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΣΚΕΥΩΝ», το ποσό
των 595,00 €, για την προμήθεια κλιματιστικής μονάδας για τις ανάγκες του Πάρκινγκ
Ουρανούπολης που διαχειρίζεται η επιχείρησή μας
3. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.098 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»,
το ποσό των 380,68 €, για την προμήθεια ξυλείας για την επιδιόρθωση του φράχτη στο Άλσος
Αριστοτέλη που διαχειρίζεται η επιχείρησή μας
4. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.06.004 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», το ποσό των
1.999,62 €, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τα γραφεία του κάμπινγκ
υποκαταστήματος της επιχείρησης μας
5. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.099 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»,
το ποσό των 1.498,38 €, για την προμήθεια φιδοαπωθητικών και φυτών για την κάλυψη αναγκών
στο camping υποκατάστημα της επιχείρησης μας
6. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.004 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», το ποσό των
1.500,00 €, για την προμήθεια χρωμάτων, υδραυλικών και λοιπών υλικών για το κάμπινγκ της
επιχείρησης μας
7. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.04.004 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»,
το ποσό των 1.230,00 €, για την τοποθέτηση ηλιακού και συλλέκτη στο κάμπινγκ, υποκατάστημα
της επιχείρησης μας
8. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.03.001 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ», το ποσό των 365,80 €, για την προμήθεια χαρτιού Α4 για την κάλυψη των αναγκών
των γραφείων του κεντρικού, της επιχείρησης μας.
9. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.04.005 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»,
το ποσό των 168,64 €, την προμήθεια πυροσβεστικών ειδών για τις ανάγκες του Πάρκινγκ
Ουρανούπολης που διαχειρίζεται η επιχείρησή μας.
10. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.004 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», το ποσό των
1.806,60 €, την προμήθεια αρωματικών χώρου, απολυμαντικών wc καθώς και συσκευών
απολυμαντικών και αντισηπτικού gel για την κάλυψη των αναγκών του camping της επιχείρησης
μας
11. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.005 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», το ποσό των
198,88 €, την προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για την κάλυψη των αναγκών του παρκινγκ
υποκαταστήματος της επιχείρησης μας
12. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.02.023 με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ», το ποσό
των 900,24 €, την προμήθεια βιβλιοθήκης - αρχειοθήκης και επεκτάσεις γραφείων για την κάλυψη
των αναγκών των γραφείων της επιχείρησης μας
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13. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.06.001 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», το ποσό των
500,80 €, την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τα γραφεία του κεντρικού
καταστήματος της επιχείρησης μας
14. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.04.002 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το ποσό των 682,00 €, την επισκευή υδροστρόβιλου που βρίσκεται στο Άλσος
Αριστοτέλη που διαχειρίζεται η επιχείρησή μας
15. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.002 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», το ποσό των
341,99 €, την προμήθεια οικοδομικών, χρωμάτων και λοιπών υλικών για το Άλσος της επιχείρησης
μας
16. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.004 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», το ποσό των
148,80 €, την προμήθεια σιδερένιου ιστού για την ανύψωση της γαλάζιας σημαίας για την κάλυψη
των αναγκών του camping που διαχειρίζεται η επιχείρησή μας.
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 42/2020
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 06-07-2020
Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη

