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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 έγινε
τηλεφωνικά

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:

05

Αριθµός Απόφασης:

25

Ανάθεση παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών για την αίθουσα
3d µε τίτλο κτήσης

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαµάνη Μαρία Ελένη, εισηγούµενη το 5ο 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. Κατόπιν 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).
Η ΑΞ.Τ.Α.∆.Α, είναι Ανώνυµη Επιχείρηση του ∆ήµου του άρθρου 265 του κώδικα δήµων
και κοινοτήτων Ν. 3463/2006 και λειτουργεί σύµφωνα µε τον νόµο περί ανωνύµων 2190/1920 και
4548/2018 ‘Αναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών.(ΦΕΚ Α' 104/13.06.2018).
∆ιαχειρίζεται απ ευθείας µε ιδίους πόρους 5 ακίνητα και 13 ακίνητα του ∆ήµου τα οποία
νοµιµοποιεί, αξιοποιεί και µισθώνει σε ιδιώτες. Βασικός στόχος της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ είναι να
αποφέρει έσοδα να προσδώσει ταυτόχρονα θέσεις εργασίας αλλά και προστιθέµενη αξία στο
τουριστικό προϊόν του ∆ήµου, µέσω της αξιοποίησης της περιουσίας του ∆ήµου και της διαχείρισης
των υφιστάµενων υποκαταστηµάτων. Η λειτουργία της επιχείρησης στηρίζεται στην προσέλευση
τουριστών και επισκεπτών του ∆ήµου µας και λειτουργεί µε αντίτιµο σε όλες ανεξαιρέτως τις
υπηρεσίες, κάτι το οποίο προϋποθέτει την µέγιστη παροχή υπηρεσιών από πλευράς της Επιχείρησης.
∆εν επιχορηγείται από τον ∆ήµο άµεσα ή έµµεσα αλλά ούτε και από κανέναν άλλο φορέα του
∆ηµοσίου. Η µέχρι τώρα επιτυχία της οφείλεται και σε µεγάλο βαθµό στην εξωστρέφεια που έδειξε
στη λειτουργία της σύµφωνα µε τα πρότυπα σύγχρονων ιδιωτικών επιχειρήσεων. ∆εδοµένου ότι η
ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ δεν διαθέτει µόνιµο προσωπικό πέραν των υπαλλήλων του Παρκινγκ και του
πληρώµατος του Σκάφους και ο ∆ήµος δεν δύναται να διαθέσει προσωπικό δεν µπορούµε να
καλύψουµε τις καθηµερινές ανάγκες του Νοµικού µας Προσώπου όσον αφορά την λειτουργία της
αίθουσας 3d και χρειαζόµαστε έµψυχο δυναµικό για να προσφέρει τις εν λόγω υπηρεσίες. Η εν λόγω
ανάθεση µέσω προγραµµατισµού προσλήψεων είναι ανέφικτη καθώς αργούν οι εγκρίσεις και
µένουµε για µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς προσωπικό αλλά κι επειδή η εν λόγω υπηρεσία δεν έχει
το σύνηθες ωράριο αλλά πρόκειται για παροχή part time απογεύµατα κι αργίες δεν θα ήταν δυνατή
η κάλυψη από µισθωτό µε συγκεκριµένο ωράριο. Το κόστος φυσικά όλων αυτών προέρχεται 100%
από αντίτιµο και µάλιστα χάριν αυτών των συνεργασιών επιτυγχάνουµε και τα έσοδα που
διασφαλίζουν την βιωσιµότητα της επιχείρησης. Με την σύµβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών
επιτυγχάνεται βέβαια και εξοικονόµηση πόρων µιας και το συνολικό κόστος είναι µικρότερο της
µισθωτής εργασίας αναλόγων προσόντων. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι είµαστε µια αµιγώς
ιδιωτική επιχείρηση ως προς την φύση του αντικείµενου της µε αποτέλεσµα να χρειάζεται να
λειτουργεί και απογεύµατα, Σαββατοκύριακα και αργίες σχεδόν όλο το χρόνο πράγµα που σε καµιά
περίπτωση δεν µπορεί να καλύψει το εποχικό προσωπικό χωρίς εξειδίκευση. Στα πλαίσια αυτά και
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για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά η αίθουσα 3d όπου δέχεται πλήθος τουριστών κάθε έτος, θα
πρέπει να συνεργαστούµε µε φυσικό πρόσωπο για την κάλυψη της λειτουργίας του και προτείνεται
να γίνει µε την πιο συµφέρουσα κι ευέλικτη λύση που είναι η παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών µέσω
τίτλου κτήσης.
Πιο συγκεκριµένα η εργασία αφορά την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών στην αίθουσα 3d
(τρισδιάστατων προβολών) του Κέντρου Πολιτισµού Ιερισσού. Ειδικότερα η υπηρεσία αφορά:
•

Έκδοση εισιτηρίων

•

Λειτουργία shop µε αναµνηστικά που θα έχει προµηθευτεί η επιχείρηση και παρακολούθηση
αποθήκης

•

Παρακολούθηση εισπράξεων κι απόδοση αυτών στον οικονοµικό διαχειριστή

•

Υποδοχή και πληροφόρηση των γκρουπ,

•

Τηλεφωνική υποστήριξη

•

Προβολή των ταινιών της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α µε θέµα ‘Φως Μοναχοίς Άγγελοι’, ‘Θαλασσόκοσµος’,
και Οδοιπορικό στον Άγιον Όρος

•

∆ιανοµή διαφηµιστικών φυλλαδίων σε επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος (ξενοδοχεία ,
ενοικιαζόµενα κλπ)

•

Συνεργασία µε τον υπεύθυνο προβολής-προώθησης των δράσεων της ΑΞΤΑ∆Α για τον
συντονισµό των προωθητικών ενεργειών

•

Φυσική παρουσία για την λειτουργία του χώρου του ίδιου σε ωράριο λειτουργίας που θα ορίσει
η διοίκηση (περιλαµβάνονται Κυριακές αργίες)

•

Άνοιγµα του Κέντρου πολιτισµού για επίσκεψη οργανωµένων γκρουπ κατόπιν ραντεβού
οποιαδήποτε ώρα και µέρα του έτους που συνήθως θα είναι απογεύµατα

•

Καθαριότητα της αίθουσας και της ρεσεψιόν.
Η υπηρεσία θα αφορά την χρήση 2020 και θα ξεκινήσει µε το άνοιγµα της αίθουσας για

εργασίες και προετοιµασία στις αρχές Απριλίου θα ξεκινήσει λειτουργία αρχές Μαΐου και θα
ολοκληρωθεί περί τα τέλη Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Στην συγκεκριµένη ανάθεση δεν υπάρχει
συγκεκριµένο ωράριο εργασίας και οι ώρες που θα απαιτηθούν θα διαµορφωθούν ανάλογα µε τις
ανάγκες που θα δηµιουργηθούν. Λόγω του χαµηλού κόστους της παρεχόµενης υπηρεσίας και προς
αποφυγήν άσκοπων εξόδων που θα επιβαρυνθούµε αν προσφύγουµε σε εταιρία προτείνεται η
ανάθεση µε τίτλο κτήσης απαλλασσόµενου του ΦΠΑ. Στο συνολικό ποσό των 10.000 ευρώ
περιλαµβάνεται παρακράτηση 20% χαρτόσηµο 3,6% και οι ασφαλιστικές εισφορές 20,28% βάσει
του Ν.4578/2018 και της εγκυκλίου του ΕΦΚΑ 14/2019.
Στην συνέχεια θα πραγµατοποιηθεί η σχετική έρευνα αγοράς και αφού κρατηθούν όλες οι
νόµιµες διαδικασίες οι ενδιαφερόµενοι ανάδοχοι θα πρέπει στις ηµεροµηνίες που θα οριστούν να
καταθέσουν εγγράφως την προσφορά µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καθορίζονται από την
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τεχνική περιγραφή της εργασίας που έχει γίνει µε το πρωτογενές αίτηµα 17/2020. Λόγω της
ιδιαιτερότητας της εργασίας που αναθέτουµε και της λειτουργίας της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ θα πρέπει
να υπάρχει δέσµευση από τον ανάδοχο για διαρκή φυσική παρουσία όταν απαιτείται ακόµη και
Σαββατοκύριακα, αργίες ή νυχτερινές ώρες ».

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ µετά από διαλογική συζήτηση σχετική
Θέµα

Αποφασίζει οµόφωνα
Α. Εγκρίνουµε τη διενέργεια την άνωθεν υπηρεσίας µε παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών µέσω
τίτλου κτήσης και ψηφίζουµε για τη διάθεσή της σε βάρος του παρακάτω Κ.Α. του
προϋπολογισµού της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ οικονοµικού έτους 2020, την παρακάτω πίστωση,
αντίστοιχα :
1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.064 µε τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟ ΦΠΑ», το ποσό των 10.000 €, για την

παροχή Ανεξάρτητων υπηρεσιών στην αίθουσα 3d (τρισδιάστατων προβολών) του
Κέντρου Πολιτισµού Ιερισσού

Β. Εξουσιοδοτεί τον 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 25/2020
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

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

Ζαµάνη Μαρία Ελένη

