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Από το πρακτικό της 06/19-03-2020 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε
Συµφώνα µε το ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10 Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία ∆ήµων
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 Πέµπτη 19 Μαρτίου 2020 και ώρα 13.00 µε 14.00
τηλεφωνικά

έγινε

η τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, που

συγκλήθηκε µε την µε αριθµό πρωτοκόλλου 165/16-03-2020 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:

03

Αριθµός Απόφασης:

23

Ετήσια επιθεώρηση σκάφους «Αµµουλιανή 2003»

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαµάνη Μαρία Ελένη, εισηγούµενη το 3ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής: « Με την υπ αριθµόν 78/2019 απόφαση ∆Σ της επιχείρησης ψηφίσθηκε
ο προϋπολογισµός έτους 2020, της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ και κατόπιν εγκρίθηκε µε την υπ αριθµόν
218/2019 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Αριστοτέλη. Kατόπιν µε την υπ’
αριθµόν 04/2020 απόφαση ∆Σ της ΑΞΤΑ∆Α, ψηφίσθηκε η 1η υποχρεωτική αναµόρφωση, η οποία
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµόν 13/2020 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου
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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.∆.Α ∆.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’):

∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ).
Tο σκάφος «Αµµουλιανή 2003» πρέπει να κάνει την ετήσια επιθεώρηση του σύµφωνα µε
την κείµενη ναυτική νοµοθεσία. Γι αυτόν το λόγο θα χρειαστεί να συνεργαστούµε µε
πιστοποιηµένη εταιρία επιθεωρήσεων και δύτη που θα βουτήξει για να δει τα ύφαλα του σκάφους
και τέλος να πληρωθούν κάποια παράβολα

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ 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.∆.Α ∆.ΑΕ οικονοµικού έτους 2020 τις παρακάτω πιστώσεις, που αφορούν την ετήσια
επιθεώρηση του σκάφους , συνολικού ποσού 1.662,80 ευρώ:
1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.09.04.003 µε τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ»,
το ποσό των 372,00 €, για επιθεώρηση σκάφους στη θάλασσα από δύτη
2. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.154 µε τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΣΚΑΦΟΥΣ

-

ΕΛΕΓΧΟΣ

-ΜΕΛΕΤΕΣ

-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

-

ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΛ», το ποσό των 1.290,80€, για επιθεωρήσεις σκάφους και έκδοση
πιστοποιητικών και πληρωµή ετήσιου τέλους ΤΕ.Π.Α.Η
Β. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προχωρήσει στην πρόσκληση ενδιαφέροντος και σε κάθε νόµιµη
ενέργεια σύµφωνα και µε την υπ αριθµό 07/2020, απόφαση ∆.Σ της Επιχείρησης, µεταβίβασης
αρµοδιοτήτων που έχει ψηφιστεί.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 23/2020
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασµα
Ιερισσός 19-03-2020
Η Πρόεδρος

Ζαµάνη Μαρία Ελένη

