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ΠΡΑΚΣΙΚΟ τθσ  8θσ Μαρτίου 2019 
ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ 
«ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΙΑΜΑΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΑΝΩΝΤΜΗ 
ΕΣΑΙΡΙΑ ΟΣΑ»  
 
τθν Αλεξανδροφπολθ ςιμερα ςτισ  8θσ Μαρτίου 2019, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 
13:00 μ.μ  ςτο υποκατάςτθμα ζνα τθσ ΣΙΕΔΑ Α.Ε. (camping ) ςτθν Αλεξανδροφπολθ , 
ςυνιλκε ζπειτα από τθν υπ’ αρικμόν  50/06-03-2019  πρόςκλθςθ του Προζδρου του 
ςε ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ, το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εταιρίασ που αποτελείται από 
τουσ:   
Πρόεδροσ : κ. Σριαντάφυλλοσ Αρβανιτίδθσ   
Αντιπρόεδρο : κ. Βραχιόλογλου τυλιανόσ 
Μζλθ : 
 κ.Ζαντανίδθσ τυλιανόσ   
κ. Ρουςςίδου Χριςτίνα  
κ. Φοφτςασ Βαςίλειοσ  
κ. Φοφςκασ Μιχάλθσ     
κ. Γουμενίδθσ Ευάγγελοσ ΑΠΩΝ  
κ. Σςιάμογλου Οδυςςζασ ΑΠΩΝ  
κ. Καραμπατηάκθ Ευαγγελία    
 

Τπαρχοφςθσ ςφμφωνα με το νόμο και το Καταςτατικό τθσ νομίμου απαρτίασ  το 

Διοικθτικό υμβοφλιο αρχίηει τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ  

 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ  ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
ΠΡΑΚΣΙΚΟ  03/2019 
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΗ  Νο : 2019/03/Β                                                              
 

 
2.Θζμα :  .  Ανάληψη  δαπάνησ  προμήθειασ  ςτεγάςτρων ςτο camping Αλεξανδρούπολησ 
 
Ο Πρόεδροσ αναφζρει ότι επείγει θ ανάλθψθ  δαπάνθσ  προμικειασ  ςτεγάςτρων ςτο 
camping  Αλεξανδροφπολθσ  . 
 Η επζνδυςθ κρίνεται αναγκαία και κα καλυφκεί από τθν αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου για 
τθν ολοκλιρωςθ και εφρυκμθ λειτουργία τθσ ΣΙΕΔΑ ΑΕ, για να παραμείνει ανταγωνιςτικι 
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ςτο κφκλωμα των κάμπινγκ και ςτθν δθμιουργία προςτικζμενθσ αξίασ ςτο τουριςτικό 
προϊόν τθσ πόλθσ μασ. 
Τιοκετεί τθ μελζτθ (ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 42/2018) που ζχει ςυντάξει για το ςκοπό αυτό θ τεχνικι 

υπθρεςία του Διμου Αλεξανδροφπολθσ και θ οποία προςδιορίηει το ποςό καταςκευισ ςε  

δεκαεννιά  εννιακόςια εξιντα  χιλιάδεσ ευρϊ (19.960,00 € χωρίσ το φόρο )  

Ο Διμοσ Αλεξανδροφπολθσ ζχει κάνει όλεσ τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ για τθν πλθρωμι του 

κόςτουσ των μεταλλικϊν ςτεγάςτρων από τον ίδιο αλλά δεν εγκρίκθκε  από τισ ελεγκτικζσ 

αρχζσ γι αυτό και  κα ενεργοποιθκεί θ διαδικαςία απευκείασ  ανάκεςθσ από τθν ΣΙΕΔΑ ΑΕ 

ςτθν εταιρεία :  ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΡΟΔΟΠΗ Α.Ε. ΒΙΜΕΚΑΣ Α.Ε» (που εκπροςωπείτε 

νόμιμα από τον κ. Καλεντερίδθ Εφαγγελο) με ΑΦΜ 094085734 ΔΟΤ ΚΟΜΟΣΗΝΗ, 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΟΣΗΝΗ, ΣΚ 69100 ΚΟΜΟΣΗΝΗ, τθλ. επικ.: 

2531098142, αφορά τθν προμικεια  και τοποκζτθςθ μεταλλικϊν ςτεγάςτρων με ςυνολικό 

κόςτοσ 24.750,40 € με το ΦΠΑ , ςφμφωνα με τουσ όρουσ του ςχεδίου ςφμβαςθσ που κα 

υπογραφεί από τουσ ςυμβαλλόμενουσ και θ μελζτθ Νο : 42/2018  των τεχνικϊν το οποίο 

αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ απόφαςθσ . 

Ακολουκεί  διαλογικι  ςυηιτθςθ  και  ανταλλαγι  γνωμϊν  μεταξφ  των  κ. κ. ςυμβοφλων  
μετά  το  τζλοσ  τθσ  οποίασ  το  Δ..  αφοφ  άκουςε  τθν  ειςιγθςθ  και  τθ  ςυηιτθςθ  
 

 
           ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

 
Β1.Εγκρίνει τθν ανάλθψθ δαπάνθσ με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ που 

αφορά τθν προμικεια μεταλλικϊν  ςτεγάςτρων ςτθν εταιρεία :  

 «ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΡΟΔΟΠΗ Α.Ε. ΒΙΜΕΚΑΣ Α.Ε» (που εκπροςωπείτε νόμιμα 

από τον κ. Καλεντερίδθ Ευάγγελο) με ΑΦΜ 094085734 ΔΟΤ ΚΟΜΟΣΗΝΗ, ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΟΣΗΝΗ, ΣΚ 69100 ΚΟΜΟΣΗΝΗ, τθλ. επικ.: 2531098142, 

τθν προμικεια και τοποκζτθςθ ςτεγάςτρων με ςυνολικό κόςτοσ 24.750,40€ με το ΦΠΑ. 

Β2 Εξουςιοδοτεί τον Πρόεδρο ςε ςυνεργαςία με νομικό να υπογράψει ςχετικι ςφμβαςθ  

Β3 Ορίηει επιτροπι παραλαβισ ζργου τον αντιπρόεδρο τθσ ΣΙΕΔΑ ΑΕ κ. τυλιανό 

Βραχιόλογλου , τθν τακτικι υπάλλθλο τθσ επιχείρθςθσ κ. Παπαντι Βαςιλικι και τον κ. 

Ζαντανίδθ τυλιανό  μζλοσ του Δ.. 

 

Ακριβζσ αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ 
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΙΑΜΑΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ 

ΣΙΕΔΑ Α.Ε. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΗ 
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