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Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (15) δέκα πέντε του
μηνός Ιουνίου του χρόνου 2017 και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό
συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 488/2017 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
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα
Λυκάκη Χρυσαυγή

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος

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

Αριθμός Θέματος:

4

Αριθμός Απόφασης:

46

Ψήφιση πίστωσης για ανάθεση της φύλαξης του κάμπινγκ σε
εταιρία security

Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 4ο 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 την ανάθεση σε εταιρία security της φύλαξης κι ασφάλειας του
κάμπινγκ με το κάτωθι αιτιολογικό:
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Όπως κάθε χρόνο για την ασφάλεια και φύλαξη του Κάμπινγκ Ιερισσού για την περίοδο
αιχμής του καλοκαιριού, προβαίνουμε σε ανάθεση σε εταιρία SECURITY. Το Κάμπινγκ,
προσφέρει υπηρεσίες τόσο στους μόνιμους πελάτες του, όσο και σε τουρίστες ντόπιους κι
αλλοδαπούς που το επισκέπτονται και είναι αναγκαίο να έχει φύλαξη-ασφάλεια γιατί υπάρχει
κίνδυνος ατυχήματος ιδιαίτερα από τα οχήματα των πελατών ή κλοπών κι επίσης είναι αναγκαία η
παρουσία security για αντιμετώπιση μικροσυμβάντων που δεν μπορεί να επεμβαίνει πάντα η
αστυνομία. Επίσης οι διάφοροι πλανόδιοι χωρίς καμιά νόμιμη άδεια κινούνται παράνομα στον
χώρο δημιουργώντας προβλήματα στους πελάτες χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις του κάμπινγκ
αλλά έχουμε διαπιστώσει και κλοπές. Φέτος το κάμπινγκ έχει κάνει επέκταση και έχει πληρότητα
100% οπότε θα χρειαστεί τις ημέρες και ώρες αιχμής τα Σαββατοκύριακα και αργίες να καλύπτεται
και με περιπολίες από δεύτερο άτομο .
Συγκεκριμένα οι εργασίες θα περιλαμβάνουν:
 Ένα εξειδικευμένο άτομο το οποίο κατά τις νυχτερινές ώρες θα φυλάσσει τον χώρο από τις
23.00 μέχρι τις 7.00 το πρωί, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο, τη νυχτερινή βάρδια του
κάμπινγκ, καθώς λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο
 καθημερινές περιπολίες στο κάμπινγκ κατά την διάρκεια της ημέρας, για να διασφαλίζεται
η εύρυθμη λειτουργία του.
 Επιπλέον άτομο για περιπολίες τις ημέρες αργιών και τα Σαββατοκύριακα και ημερών και
ωρών αιχμής

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 διάθεσή σε βάρος του παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού
της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ οικονομικού έτους 2017 την παρακάτω ψήφιση:
1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.064 με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΦΥΛΑΞΗ
ΚΑΜΠΙΝΓΚ», το ποσό των 9,000,00 €, για την ασφάλεια και φύλαξη του Κάμπινγκ
Ιερισσού για την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού.

B. Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για την ανάθεση αφού πραγματοποιήσει την έρευνα αγοράς και
κάνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους αναδόχους. Επίσης να προχωρήσει σε κάθε
νόμιμη ενέργεια σύμφωνα με την υπ αριθμόν 6/2017 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων που έχει γίνει.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 46/2017
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 15-06-2017
Ο Πρόεδρος

Βαλσαμής Ελευθέριος

