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Από το πρακτικό της 08/27-04-2020 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Συμφώνα με το ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10 Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων
και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 προβλέπεται ότι κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ
α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων
μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της
παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο
τηλεπικοινωνιακό μέσο. Σήμερα Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και ώρα 13.00 με 14.00
τηλεφωνικά

έγινε

η τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, που

συγκλήθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου 260/22-04-2020 πρόσκληση της Προέδρου, σύμφωνα
με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 τηλεφωνικών κλήσεων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη
Ζήκα Ζαχαρούλα
Μίτιντζης Τρύφων
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα
Μήτρου Αικατερίνη

ΑΠΟΝΤΕΣ

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

02

Αριθμός Απόφασης:

31

Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 2ο 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
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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:
1. Την ενεργειακή επιθεώρηση-μελέτης και την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής
απόδοσης

για τον παραδοσιακό ξενώνα Οικεία Μήτσιου, στην Αρναία που διαχειρίζεται η

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, καθώς το πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για τη σύναψη μισθωτηρίου
συμβολαίου με τον ενοικιαστή που πλειοδότησε στη δημοπρασία.
2. Την συντήρηση και τον καλλωπισμό του Άλσους Αριστοτέλη. Πρόκειται για εξωτερικό
χώρο, ο οποίος κατά την διάρκεια του χειμώνα παραμένει κλειστός και ως εκ τούτου θα πρέπει να
πραγματοποιηθούν ορισμένες εργασίες για να αποκατασταθούν οι ζημιές και οι φθορές και για να
είναι επισκέψιμος και ασφαλής με το άνοιγμά του. Η συντήρηση και ο καλλωπισμός θα ξεκινήσουν
άμεσα έτσι ώστε το Άλσος να είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους επισκέπτες του με το που θα δοθεί το
πράσινο φώς για επαναλειτουργία. Συγκεκριμένα η ανάθεση θα αφορά τις παρακάτω εργασίες:
Α) Κούρεμα γκαζόν ανά 20 μέρες
Β) Κόψιμο αγριόχορτων στα πρανή του πάρκου και στο χώρο στάθμευσης,
Γ) Κλάδεμα δένδρων και θάμνων,
Δ) Συντήρηση αρδευτικού συστήματος,
Ε) Εφαρμογή ζιζανιοκτόνου στους διαδρόμους και λοιπούς χώρους όπου απαιτείται για την
ξήρανση αγριόχορτων.
3. Τις εργασίες αποκατάστασης της παραλίας Ιερισσού έμπροσθεν Κάμπινγκ. Πρόκειται για
το κομμάτι της παραλίας Ιερισσού που βρίσκεται μπροστά στο Κάμπινγκ, το οποίο κατά την
διάρκεια του χειμώνα λόγω των καιρικών φαινομένων, αλλά και των φερτών υλικών που ήρθαν
από τις έντονες βροχοπτώσεις , αλλοίωσαν την μορφή της ακτή και να απαιτείται να περάσει
μηχάνημα να στρώσει την παραλία και καθαριστεί από τα φερτά υλικά. Οι εργασίες
αποκατάστασης θα ξεκινήσουν άμεσα έτσι ώστε το Κάμπινγκ να είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους
πελάτες του με το που θα δοθεί το πράσινο φώς για την επαναλειτουργία του.
4. Την προμήθεια μπάρας σε αντικατάσταση των υπαρχουσών που έχουν σπάσει το Πάρκινγκ
Ουρανούπολης
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5. Την προμήθεια φιαλών για την διαγράμμιση των σειρών στάθμευσης του Πάρκινγκ
Ουρανούπολης, καθώς οι προηγούμενες είχαν σβήσει ».
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
6.953,82 ευρώ:
1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.052 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»,
το ποσό των 496,00 €, για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης-μελέτης
για τον παραδοσιακό ξενώνα Οικεία Μήτσιου, στην Αρναία που διαχειρίζεται η
επιχείρησης μας
2. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.00.002 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ», το ποσό των 4.964,96 €, για εργασίες συντήρησης και
καλλωπισμού του εξωτερικού χώρου του Άλσους Αριστοτέλη, που διαχειρίζεται

η

επιχείρηση μας
3. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.00.004 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ», το ποσό των 1.220,00 €, για εργασίες αποκατάστασης
της παραλίας που βρίσκεται μπροστά στο Κάμπινγκ Ιερισσού,
4. Σε βάρος του Κ.Α. 15.01.03.005 με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ»,
το ποσό των 100,00 €, για την προμήθεια μπάρας για τις ανάγκες του Πάρκινγκ
Ουρανούπολης
5. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.005 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», το
ποσό των 177,82 €, για την προμήθεια φιαλών για την διαγράμμιση των σειρών του
Πάρκινγκ Ουρανούπολης, καθώς οι προηγούμενες είχαν σβηστεί.

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.

ΑΔΑ: Ω2ΙΕΟΕΥ9-ΚΓΒ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 31/2020
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 27-04-2020
Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη

