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Από το πρακτικό της 13/25-08-2020 τακτικής συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τρίτη (25) είκοσι πέντε του μηνός
Αυγούστου 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 598/20-08-2020 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
Μίτιντζης Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μήτρου Αικατερίνη
Ζήκα Ζαχαρούλα

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

04

Αριθμός Απόφασης:

48

Συμμετοχή σε τουριστική έκθεση

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 4ο 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 της αντίστοιχης πίστωσης και να
προχωρήσουμε στην ανάθεση που θα αφορά την υποστήριξη της συμμετοχής της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ στη
διεθνή τουριστική έκθεση TOUR NATUR του Ντίσελντορφ (4 – 6.9.20), όπου η ΑΞΤΑΔΑ καλείται να
προωθήσει

το

trekking

πρόγραμμά

https://issuu.com/catadvertisingsa/docs/routes_axtada_f

μέσω

της
του

και
οποίου

το

προβάλλεται

έντυπο
το

Άλσος

Αριστοτέλη. Το έργο συνίσταται:


Στην προετοιμασία και οργάνωση επαγγελματικών συναντήσεων για την προώθηση του
trekking / culture (Άλσος) στην εν λόγω έκθεση



Στο συντονισμό με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για περαιτέρω προώθηση της
πρωτοβουλίας μέσω προώθησης π.χ. από το Visit Greece



Στην εκπόνηση trekking πακέτου διακοπών για διοχέτευση σε trekking specialists



Στην οργάνωση επαγγελματικών συναντήσεων για την προώθηση του Δημοτικού
Camping Ιερισσού



Στη σύνταξη και αποστολή Δελτίου Τύπου στην ελληνική τουριστική αγορά και στα
ΜΜΕ

Η δραστηριότητα έρχεται σε απόλυτη συνάφεια με την οδηγία του Υπουργείου Τουρισμού «περί
ετοιμότητας για την μετά την κρίση ημέρα», σύμφωνα με την ΠΝΤ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ84/13-42020 όπου στο άρθρο 69 μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι … «..μπορούν να συνάπτονται συμβάσεις που
αφορούν αποκλειστικά στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων προβολής, διαφήμισης, προώθησης,
επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο της χώρας συνολικά, όσο και
μεμονωμένων περιοχών της, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών στον ελληνικό
τουρισμό από τη διασπορά του κορωνοϊού.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει το κόστος των παραπάνω ενεργειών, τη συμμετοχή με φυσική παρουσία
στην έκθεση ,τις μετακινήσεις και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του έργου. Η
ανάθεση αφορά αποκλειστικά στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων προβολής, διαφήμισης,
προώθησης, επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων και σχετίζεται με το προωθητικό πλάνο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α
Δ.ΑΕ, το οποίο προβλέπει τοποθέτηση των Τουριστικών Ακινήτων του Δήμου Αριστοτέλη σε
επικοινωνιακά, προωθητικά και πολιτιστικά πλάνα και είναι σύμφωννο με το εγγεκριμένο τουριστικό
πρόγραμμα δράσης 2020 που έχει εγκρθιθεί από τον ΕΟΤ».

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 του παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού της
ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ οικονομικού έτους 2020 την παρακάτω πίστωση, συνολικού ποσού 4.960,00 ευρώ:
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1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.99.001 με τίτλο «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ», το ποσό των 4.960,00 €, για την συμμετοχή της
ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ στην τουριστική έκθεση TOUR NATUUR του Ντίσελντορφ
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 48/2020
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 25-08-2020
Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη

