
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 05/17-03-2021 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τετάρτη (17) δέκα επτά  του 

μηνός Μαρτίου χρόνου 2021 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 190/11-03-2021 

πρόσκληση της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και τηρώντας 

πάντα όλα τα μέτρα προστασίας (ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 55/Α/1-3-

2020 –Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης Άρθρο 10- Κατεπείγουσες διατάξεις για τη 

λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 παρ. 1).  

                     Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη                                
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 
Ζήκα Ζαχαρούλα 
Μίτιντζης Τρύφων 
 

Μήτρου Αικατερίνη  
 

 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  6  

 

Αριθμός Απόφασης:  

 

31 

 

 

O  μάνατζερ της επιχείρησης Δουλδέρης Σταύρος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Τον Σεπτέμβριο μας ήρθε το εκκαθαριστικό με την φορολογία 

εισοδήματος για το έτος 2019 συνολικού ποσού 7.050,64 ευρώ το οποίο ήταν να καταβληθεί σε 8 

δόσεις με τελευταία στις 26-2-2021. Πληρώθηκαν κάποιες δόσεις και έμεινε ένα ποσό της τάξης 

των 4.946,02 ευρώ το οποίο έμεινε για να συμψηφιστεί.  

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α λαμβάνει μισθώματα για τα οποία έχει υποστεί την μείωση 40% και είχε 

εξαγγελθεί ότι για τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο θα επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες 

(ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ)  το 30% της απώλειας  μέσω συμψηφισμού για χρέη στην εφορία. Έτσι λοιπόν 

το ποσό αυτό δεν πληρώθηκε για να το συμψηφίσουμε. Με διευκρινιστική εγκύκλιο όμως 

Διακανονισμός φορολογίας 2019 σε Δ.Ο.Υ 
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ανακοινώθηκε ότι ο  όποιος συμψηφισμός ή επιστροφή χρημάτων προς τους ιδιοκτήτες για την 

απώλεια των μισθωμάτων δεν αφορά τα νομικά πρόσωπα που τίθενται εκτός επιστροφών-

συμψηφισμών για το 2020. Για το 2021 εντασσόμαστε στην επιστροφή, όμως θα γίνετε με 

καταβολή σε λογαριασμό μας απ ευθείας του ποσού που δικαιούμαστε κι όχι με συμψηφισμό. 

Συνεπώς το ποσό αυτό θα πρέπει πλέον να πληρωθεί μέσα στον Μάρτιο έτσι ώστε να μην έχουμε 

προσαυξήσεις. Δεδομένης της δύσκολής οικονομικής κατάστασης προτείνω μιας και έχουμε την 

δυνατότητα να προβούμε σε διακανονισμό 12 δόσεων έτσι ώστε να διευκολυνθεί και η 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ .».  

 

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

θέμα: 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Την υπαγωγή σε διακανονισμό 12 δόσεων στην Δ.Ο.Υ Πολυγύρου ποσού 4.946,02 ευρώ 

που αφορά φορολογία εισοδήματος 2019 σύμφωνα με την εισήγηση του  manager. 

                                     

                                         Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 31/2021 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 17-03-2021 

 
Η Πρόεδρος 

 
 
 

Ζαμάνη Μαρία -Ελένη 
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