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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 03/26-01-2017 τακτικής συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (26) είκοσι έξι του
μηνός Ιανουαρίου του χρόνου 2017 και ώρα 12:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 57/2017 πρόσκληση
του Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Βαλσαμής Ελευθέριος
Καρίνας Γεώργιος
Λυκάκη Χρυσαυγή
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος

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

2

Αριθμός Απόφασης:

14

Ψήφιση πιστώσεων

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Με την υπ’ αριθμόν 85/2016 απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2017 της επιχείρησης και
με την υπ’ αριθμόν 462/2016, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη,
ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2017 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ. 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 2017 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 που θα αφορούν αντίστοιχα:
1. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του προέδρου του Δ.Σ. της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. στις
τουριστικές εκθέσεις Σόφιας και Βουκουρεστίου. Προτείνετε η ανάθεση σε τουριστικό
γραφείο σαν οικονομικότερη λύση και ποιο οργανωμένη.
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2. Προμήθεια αναμνηστικών για τουριστικές εκθέσεις σε tour operators
3. Επανεκτύπωση φυλλαδίου Άλσους για τις εκθέσεις του εξωτερικού που θα συμμετέχει η
ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ
4. Τις εκτυπώσεις της επιχείρησης βάση σύμβασης με την προμήθεια με leasing
πολυμηχανήματος
5. Την συνεργασία με εταιρία courier για την αποστολή αλληλογραφίας και δεμάτων
6. Την συνδρομή στην ΔΙΑΣ για τον λογαριασμό της Ενιαίας αρχής πληρωμών που διατηρεί
στην Τράπεζα Πειραιώς η ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ

Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η σχετική έρευνα αγοράς και αφού κρατηθούν όλες οι νόμιμες
διαδικασίες ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει κατά τις ημερομηνίες που θα οριστούν να καταθέσει
εγγράφως την προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα καθορίζονται από την τεχνική
περιγραφή της εργασίας. ».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το
θέμα:

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια των κάτωθι υπηρεσιών και προμηθειών και ψηφίζουμε για τη διάθεσή
τους σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ οικονομικού έτους
2017 τις παρακάτω πιστώσεις:
1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.001 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ», το
ποσό των 910,00 €, για την συμμετοχή της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ σε τουριστικές εκθέσεις
εξωτερικού
2. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.57.001 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΥΣ-ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ κλπ», το ποσό των 460,00 €, για την συμμετοχή της

ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ σε τουριστικές εκθέσεις εξωτερικού
3. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.99.002 με τίτλο «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ», το ποσό των 868,00 €, για Προμήθεια - επανεκτύπωση

διαφημιστικών φυλλαδίων του Άλσους

για συμμετοχή σε διεθνή τουριστική έκθεση.

4. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.02.001 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ», το
ποσό των 3.000,00 €, για τις εκτυπώσεις τριμήνου της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ
5. Σε βάρος του Κ.Α. 64.04.02.001 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ-COURIER κλπ», το
ποσό των 1.000,00 €, για την αποστολή courier της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ
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Β. Εγκρίνουμε κι αναθέτουμε τη διενέργεια της κάτωθι υπηρεσίας και ψηφίζουμε για τη διάθεσή
της σε βάρος του παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ οικονομικού έτους
2017 την παρακάτω πίστωση:
6. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.021 με τίτλο «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ», το ποσό των 18,23 €,
για την συνδρομή της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ στα Διατραπεζικά συστήματα ΑΕ (ΔΙΑΣ)

Β. Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να πραγματοποιήσει την έρευνα αγοράς, να κάνει την πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους αναδόχους και να προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια
σύμφωνα και με την υπ αριθμόν 06/2017 απόφαση ΔΣ της Επιχείρησης, μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων που του έχει γίνει.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/2017
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 26-01-2017
Ο Πρόεδρος

Βαλσαμής Ελευθέριος

