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Από το πρακτικό της 23/18-12-2017 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Δευτέρα (18) δέκα οκτώ του
μηνός Δεκεμβρίου του χρόνου 2017 και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό
συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 957/2017 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:

1

Αριθμός Απόφασης:

93

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 στις ψηφίσεις των αντίστοιχων πιστώσεων
που θα αφορά αντίστοιχα:
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Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας

ΙTN.8215 , της

επιχείρησης μας
Παράβολα και χαρτόσημα για την ανανέωση του ναυτολογίου του σκάφους Αμμουλιανη
2003 , της επιχείρησης μας
Πληρωμή Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου για την ανανέωση του Ναυτολογίου
Μεταφορά της

μηχανής του

σκάφους Αμμουλιαννη 2003 της επιχείρησης μας

στο

μηχανουργείο προς επισκευή
Προμήθεια ξυλείας για την αντικατάσταση μέρους του φράχτη του Άλσους Αριστοτέλη και
επισκευές για επιδιόρθωση του υπολοίπου φράχτη του Άλσους Αριστοτέλη, που διαχειρίζεται η
επιχείρησης μας
Προμήθεια ιμάντα χρονισμού για το parking υποκατάστημα της επιχείρησης μας
Προμήθεια υλικών για το κάμπινγκ της επιχείρησης μας
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το κεντρικό υποκατάστημα, της επιχείρησης μας

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 τις παρακάτω πιστώσεις:
1. Σε βάρος του Κ.Α 64.01.01.001 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΝ», το
ποσό των 78,50€ για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για το υπ. Αριθμόν ΙTN.8215
όχημα της επιχείρησης
2. Σε βάρος του Κ.Α 64.01.01.154 με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
EΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ», το ποσό των 74,50€

για την προμήθεια των

απαραίτητων παραβόλων που απαιτούνται ανανέωση του ναυτολογίου του σκάφους. Τα
παράβολα πρέπει να προμηθευτούν άμεσα καθώς το ναυτολόγιο του πλοίου λήγει στις
27/12/201
3. Σε βάρος του Κ.Α 55.01.00.099 με τίτλο «ΝΑΤ-ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ», το ποσό των 100,25€
για την εξόφληση του ΝΑΤ όπως απαιτείται για την ανανέωση του ναυτολογίου του
σκάφους. Η πληρωμή πρέπει να γίνει άμεσα καθώς το ναυτολόγιο του πλοίου λήγει στις
27/12/201
4. Σε βάρος του Κ.Α 64.09.04.003 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ»,
το ποσό των 124,00€ για την εξαγωγή και μεταφορά της

μηχανής του

σκάφους
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Αμμουλιανη 2003 της επιχείρησης μας στο μηχανουργείο προς επισκευή. Το σκάφος
έχει υποστεί βλάβη εκ νέου με αποτέλεσμα να είναι επιτακτική η ανάγκη επιδιόρθωσης
του καθώς είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας της νήσου Αμμουλιανής με την
Τρυπητή.
5. Σε βάρος του Κ.Α 64.09.00.002 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ», το ποσό των 620,00€ για την προμήθεια ξυλείας για
την αντικατάσταση μέρους του φράχτη του Άλσους Αριστοτέλη και επισκευές για
επιδιόρθωση του υπολοίπου φράχτη που περιβάλει το Άλσους Αριστοτέλη. Ο φράχτης
έχει πέσει σ ένα τμήμα του και καταστράφηκε οπότε χρειάζεται αντικατάσταση του
τμήματος που καταστράφηκε και επιδιόρθωση του υπόλοιπου .
6. Σε βάρος του Κ.Α 64.08.09.005 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»,
το ποσό των 19,64€ για την προμήθεια ιμάντα χρονισμού για την αντικατάσταση του
προηγούμενου που έχει φθαρεί, για το parking υποκατάστημα της επιχείρησης μας.
7. Σε βάρος του Κ.Α 64.08.09.004 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»,
το ποσό των 350,00€ . Η προμήθεια αφορά την προμήθεια βρύσης, μπαταρίας λουτρού
και άλλων εξαρτημάτων για την επιδιόρθωση βλαβών που υπάρχουν στις τουαλέτες του
camping της επιχείρησης μας. Η προμήθεια πρέπει να γίνει άμεσα καθώς την περίοδο
αυτή το camping είναι κλειστό και μπορούν να γίνουν εργασίες επισκευής χωρίς να
ενοχλούνται οι κατασκηνωτές.
8. Σε βάρος του Κ.Α 64.08.09.001 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»,
το ποσό των 383,90€ για την προμήθεια από λάμπες, πρίζες, πολύμπριζα, τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν στο κεντρικό υποκατάστημα για αντικατάσταση των παλαιών τα
οποία έχουν καεί και φθαρεί καθώς και προμήθεια σε Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια για
τον εορταστικό στολισμό του κτηρίου.
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 ΔΣ της επιχείρησης περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων που έχει γίνει.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 93/2017

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 18-12-2017
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Ο Πρόεδρος

Βαλσαμής Ελευθέριος

