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Από το πρακτικό της 14/15-10-2020 τακτικής συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (15) δέκα πέντε του μηνός
Οκτωβρίου του χρόνου 2020 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της
ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 663/12-10-2020 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
Μήτρου Αικατερίνη

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μίτιντζης Τρύφων

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

01

Αριθμός Απόφασης:

51

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).
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Βάσει των παραπάνω προτείνω να προχωρήσουμε στην ψήφιση των αντίστοιχων πιστώσεων και να
προχωρήσουμε σε αναθέσεις που θα αφορούν αντίστοιχα:
1. Tην ανάθεση για την τεχνική υποστήριξη και την συντήρηση του πολυμηχανήματος 7120 και της
χρέωσης αντιγράφων (έγχρωμων και ασπρόμαυρων), προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της η
ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ. Συγκεκριμένα, η χρέωση αφορά την πλήρη τεχνική υποστήριξη την συντήρηση και

επισκευές που θα απαιτηθούν του πολυμηχανήματος 7120 μαζί με τα αναλώσιμα που θα χρειαστούν
(toners τύμπανα μελανακι κλπ) για τις εκτυπώσεις, που θα γίνουν στο επόμενο τρίμηνο. Στην
σύμβαση θα δίνεται και τιμή για 1000 σελίδες έγχρωμες και 1000 σελίδες ασπρόμαυρες που
απαιτούνται για τις αναγκες της επιχείρησης μας ανα τρίμηνο.
2. Την προμήθεια καθίσματος και υποποδίου για τις ανάγκες των γραφείων της επιχείρησής μας
3. Την επισκευή και συντήρηση του δικτύου internet και των πομποδεκτών στο κάμπινγκ της
επιχείρησής μας. Πιο συγκεκριμένα λόγω λήξης της θερινής σεζόν ο εξοπλισμός χρήζει ελέγχου, για
αποκατάσταση ζημιών και συντήρησή του ώστε να προφυλάσσεται από τις καιρικές συνθήκες που
επικρατούν τους χειμερινούς μήνες στο κάμπινγκ και να είναι έτοιμο για την επόμενη σεζόν.
4. Την επισκευή του υδροστρόβιλου που βρίσκεται στο Άλσος Αριστοτέλη που διαχειρίζεται η
επιχείρησή μας. Ο υδροστρόβιλος βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο και από την συχνή χρήση έχει
χαλάσει ο περιστροφέας του και χρειάζεται να μπει σε τόρνο γιατί πλέον δεν λειτουργεί κανονικά.
Θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στην επισκευή του.
5. Τα έξοδα για τον τεχνικό έλεγχο στο πολυμηχάνημα 7120 για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε
σύμβαση με την εταιρία για τις εκτυπώσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της σύμβασης
με την εταιρεία είναι ο έλεγχος τεχνικού ώστε να βεβαιώσει το καλώς έχειν του πολυμηχανήματος
της επιχείρησής μας.
6. Την προμήθεια υλικών που είναι απαραίτητα για το κλείσιμο του κάμπινγκ της επιχείρησής μας.
Συγκεκριμένα η προμήθεια θα άφορα υδραυλικά υλικά για να επιδιορθωθούν κάποιες βλάβες στα
μπάνια και στα wc για να μην υπάρξει πρόβλημα τη χειμερινή περίοδο που θα είναι κλειστό το
camping και να αποφύγουμε διαρροές και περαιτέρω ζημιές, έτσι ώστε να είναι έτοιμο για τη νέα
σεζόν.
7. Την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, αναλωσίμων, φωτιστικών, για την κάλυψη αναγκών των
γραφείων της επιχείρησης του χώρου υποδοχής και της αίθουσας 3d μας
8. Την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του κεντρικού της
επιχείρησής μας, καθώς και των υποκαταστημάτων της.
9. Την προμήθεια προγράμματος προστασίας (antivirus) από ιούς, για την προστασία των Η/Υ , της
επιχείρησής μας. Συγκεκριμένα οι H/Y χρήζουν ανάγκης προγράμματος προστασίας από ιούς λόγω
του αυξημένου όγκου εργασιών και της σημαντικότητας των εγγράφων που αποθηκεύονται
καθημερινά σ αυτούς, και για να τηρούμε και τους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (GDPR). Το πρόγραμμα προστασίας θα ισχύει για ένα χρόνο
από την κατακύρωση και ανάθεση του προμηθευτή ».
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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 2.347,80 ευρώ:
1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.02.001 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ», το ποσό των
197,12 €, για έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων για το πολυμηχάνημα 7120 που διαχειρίζεται η επιχείρησή
μας
2. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.02.023 με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ», το ποσό
των 335,00 €, για την προμήθεια καθίσματος και υποποδίου για τις ανάγκες των γραφείων της
επιχείρησής μας
3. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.04.004 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»,
το ποσό των 310,00 €, για την επισκευή και συντήρηση του δικτύου internet στο κάμπινγκ της
επιχείρησής μας
4. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.04.002 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το ποσό των 350,00 €, για την επισκευή υδροστρόβιλου που βρίσκεται στο Άλσος
Αριστοτέλη που διαχειρίζεται η επιχείρησή μας
5. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.04.001 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»,
το ποσό των 35,00 €, για για τον τεχνικό έλεγχο στο πολυμηχάνημα 7120 που κατέχει η ΑΞΤΑΔΑ,
για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε σύμβαση με την εταιρία για τις εκτυπώσεις.
6. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.004 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», το ποσό των
300,00 €, για την την προμήθεια υλικών που είναι απαραίτητα για το κλείσιμο του κάμπινγκ της
επιχείρησής μας
7. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.001 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», το ποσό των
199,27 €, για την την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και αναλωσίμων –παρελκόμενων για την
κάλυψη αναγκών της επιχείρησής μας
8. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.03.001 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», το ποσό των 300,00 €, για την την προμήθεια γραφικής ύλης και
αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του κεντρικού της επιχείρησής μας, καθώς και των
υποκαταστημάτων της.
9. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.075 με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ», το ποσό των
321,41 €, για την την προμήθεια προγράμματος προστασίας από ιούς, για την προστασία των Η/Υ ,
της επιχείρησής 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 51/2020
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 15-10-2020
Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη

