
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 16/16-08-2017 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα Τετάρτη (16) δέκα έξι του 

µηνός Αυγούστου του χρόνου 2017 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 718/2017 πρόσκληση του 

Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. 

 

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Βαλσαµής Ελευθέριος 
Καρίνας Γεώργιος  
Λυκάκη Χρυσαυγή 
 

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  
 

 

 

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

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Αριθµός Θέµατος:  8 

 

 

Αριθµός Απόφασης:  62  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 8ο 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  την πληρωµή του φόρου εισοδήµατος της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.Α.Ε φορολογικού έτους 

01/01/2016-31/12/2016, η οποία ανέρχεται στο ποσό των  10.772,64 ευρώ. Στον κωδικό 

54.01.01.000 µε τίτλο  ‘ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ’  είχαµε προβλέψει βάσει και της περσινής 

φορολογίας 5.000,00 ευρώ, συνεπώς για την πληρωµή και για να µην προχωρούµε σε 

αναµορφώσεις προϋπολογισµού, µπορούµε να εντάξουµε  το ποσό  οφειλής στον Ν. 4152/13 µε 

 
  Ψήφιση πίστωσης φόρου εισοδήµατος  2016 

ΑΔΑ: ΨΩΛΞΟΕΥ9-9Δ7



πάγια ρύθµιση 12 µηνών. Για το 2017 θα χρειαστεί να καταβάλουµε 6 δόσεις οπότε το ποσό του 

κωδικού επαρκεί και θα πρέπει να προχωρήσουµε στην αντίστοιχη ψήφιση.» 

 

      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 την  παρακάτω πιστώση: 

1. Σε βάρος του Κ.Α 54.01.01.000 µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ», το ποσό 

των 5.000,00 €  για  την πληρωµή 5 δόσεων του φόρου εισοδήµατος φορολογικού έτους 

01/01/2016- 31/12/2016 

 

B. Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για τις αναθέσεις 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 ∆Σ της επιχείρησης περί 

µεταβίβασης αρµοδιοτήτων που έχει γίνει. 

                                          

                                       Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 62/2017 

     Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασµα 
Ιερισσός 16-08-2017 

 
Ο Πρόεδρος  

 
 Βαλσαµής Ελευθέριος 
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