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Από το πρακτικό της 18/02-10-2017 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα ∆ευτέρα (02) δύο του µηνός
Οκτωβρίου του χρόνου 2017 και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό
συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 781/2017 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

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα

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

1

Αριθµός Απόφασης:

68

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 ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ, ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός έτους 2017 της επιχείρησης και
µε την υπ’ αριθµόν 462/2016, απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αριστοτέλη,
ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός έτους 2017 της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.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.∆.Α
∆.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’): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Βάσει των παραπάνω προτείνω να προχωρήσουµε στην ψήφιση της αντίστοιχης πίστωσης
που θα αφορά αντίστοιχα:
Την επισκευή και συντήρηση του δικτύου internet στο κεντρικό υποκατάστηµα της
επιχείρησης µας.
Επίσης µετά την 3η αναµόρφωση προϋπολογισµού της ΑΞΤΑ∆Α θα πρέπει να ψηφίσουµε
ανάλογη πίστωση στους κωδικούς µισθοδοσίας που έχουν αναµορφωθεί.

ΑΔΑ: 6ΜΟ7ΟΕΥ9-ΨΣΥ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ 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.∆.Α ∆.ΑΕ οικονοµικού έτους 2017 τις παρακάτω πιστώσεις:
1. Σε βάρος του Κ.Α 64.09.04.001 µε τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το ποσό των 1.000,00€ για την επισκευή και συντήρηση του δικτύου
internet στο κεντρικό υποκατάστηµα της επιχείρησης µας καθώς η εγκατάσταση του
δικτύου χρήζει άµεσης συντήρησης. Συγκεκριµένα για να διασφαλίσουµε την οµαλή
λειτουργία της πρόσβασης στο Internet στο κεντρικό υποκατάστηµα, θα πρέπει να
προχωρήσουµε σε αλλαγή, όπου χρειάζεται, των καλωδίων από UTP CAT5E σε CAT
6, να αντικατασταθούν τα SUITES PORT, αντικατάσταση φις καλωδίων Internet
RG45, να γίνει προγραµµατισµός RUTER καθώς και έλεγχος και επισκευή των πριζών
του internet.
2. Σε βάρος του Κ.Α 60.01.00.004 µε τίτλο «ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΟΧ», το ποσό των 2.000,00€ για καταβολή αποδοχών πληρωτέων
εποχικού προσωπικού Ι∆ΟΧ για το κάµπινγκ της Ιερισσού που διαχειριζόµαστε.
3. Σε βάρος του Κ.Α 55.01.00.002 µε τίτλο «ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ-Ι∆ΟΧ», το ποσό των 1.800,00€ για καταβολή απόδοσης εργοδοτικών
εισφορών ΙΚΑ -ΕΠΟΧΙΚΟΥ-Ι∆ΟΧ για το Άλσος Αριστοτέλη
4.

Σε

βάρος

του

Κ.Α

60.01.00.005

µε

τίτλο

«ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ

ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΑΧ PARKING», το ποσό των 3.000,00€ για καταβολή αποδοχών
πληρωτέων προσωπικού Ι∆ΑΧ ΠΑΡΚΙΝΓ
5. Σε βάρος του Κ.Α 55.01.00.004 µε τίτλο «ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ-Ι∆ΟΧ», το ποσό των 500,00€ για καταβολή αποδοχών πληρωτέων
προσωπικού Ι∆ΑΧ κάµπινγκ, καταβολή απόδοσης εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ

-

ΕΠΟΧΙΚΟΥ-Ι∆ΟΧ για το κάµπινγκ της Ιερισσού

Β. Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για τις αναθέσεις αφού πραγµατοποιήσει την έρευνα αγοράς και
κάνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ανάδοχο. Επίσης να προχωρήσει σε κάθε
νόµιµη ενέργεια σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 6/2017 απόφαση του ∆Σ της επιχείρησης περί
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων που έχει γίνει.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 68/2017

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασµα
Ιερισσός 02-10-2017
Ο Πρόεδρος

Βαλσαµής Ελευθέριος

