
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 4/20-02-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα Τρίτη (20) είκοσι του µηνός 

Φεβρουαρίου του χρόνου 2018 και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 98/2018 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 
 

Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  
Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    
 

 

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

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Αριθµός Θέµατος:  2  

 

Αριθµός Απόφασης:  

 

17 

 

 

   Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 2ο θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Με την υπ’ αριθµόν 92/2017 απόφαση ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ, ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός έτους 2018 της επιχείρησης και 

εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµόν 426/2017, απόφαση του ∆.Σ του ∆ήµου Αριστοτέλη. Kατόπιν µε την 

υπ’ αριθµόν 02/2018 απόφαση ∆Σ της ΑΞΤΑ∆Α, ψηφίσθηκε η 1η υποχρεωτική αναµόρφωση, η 

οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµόν 41/2018 απόφαση ∆Σ του ∆ήµου.  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 2018 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: 

1. Προµήθεια αρωµατικών χώρου για την κάλυψη των αναγκών των γραφείων και της 

αίθουσας 3D της επιχείρησής µας. Η προµήθεια αφορά την αγορά και εφαρµογή 

Ψήφιση πιστώσεων 

ΑΔΑ: 65ΖΗΟΕΥ9-ΖΟΝ



αρωµατικών χώρου και απολυµαντικών wc  για την κάλυψη των αναγκών των γραφείων 

και της αίθουσας 3d της επιχείρησης. Η παράδοση των  νέων αρωµατικών και η 

αντικατάσταση των παλαιών θα πραγµατοποιείται  µία φορά τον µήνα, µέχρι τέλους του 

έτους 

2. Προµήθεια αναµνηστικών µε το σήµα της ΑΞΤΑ∆Α και του ∆ήµου, για την κάλυψη της 

τουριστικής προβολής της επιχείρησής µας και την προσπάθεια ανάδειξης των 

υποκαταστηµάτων µας, όπου θα δοθούν στις εκθέσεις που συµµετέχουµε 

3. Υπηρεσίες µηχανογράφησης- παραµετροποίηση λογισµικού στο πρόγραµµα που διαθέτει 

το πάρκινγκ, έτσι ώστε να µπορούµε να αλλάξουµε τις τιµές του τιµοκαταλόγου 

4. Πληρωµή παρακράτησης στην ∆.Ο.Υ από παρακρατούµενους φόρους που προκύψανε 

από το 2017 

5. Πληρωµή στα ∆ιατραπεζικά συστήµατα ΑΕ που αφορά τον λογαριασµό που τηρούµε 

στην ΕΑΠ και ετεροχρονισµένα το λάβαµε τώρα ».  

 

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 διάθεση σε βάρος των  παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισµού 

της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ οικονοµικού έτους 2018 τις παρακάτω πιστώσεις, συνολικού ποσού 

2.112,29 ευρώ: 

1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.09.001 µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», το 

ποσό των 1.233,80 €, για την προµήθεια αρωµατικών χώρου και απολυµαντικών wc  για 

την κάλυψη των αναγκών των γραφείων και της αίθουσας 3d της επιχείρησης. 

2. Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.57.001 µε τίτλο «ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ», το ποσό των 496,00 €, για την προµήθεια αναµνηστικών µε το σήµα της 

ΑΞΤΑ∆Α και του ∆ήµου, για την κάλυψη της τουριστικής προβολής της επιχείρησής µας 

και την προσπάθεια ανάδειξης των υποκαταστηµάτων µας 

3. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.075 µε τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ», το ποσό 

των 186,00 €, για υπηρεσίες µηχανογράφησης- παραµετροποίηση λογισµικού στο 

πρόγραµµα που διαθέτει το πάρκινγκ, έτσι ώστε να µπορούµε να αλλάξουµε τις τιµές του 

τιµοκαταλόγου 
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4. Σε βάρος του Κ.Α. 64.11.98.000 µε τίτλο «∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ», το ποσό των 180,00 €, για πληρωµή παρακράτησης στην ∆.Ο.Υ από 

παρακρατούµενους φόρους που προκύψανε από το 2017 

5. Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.021 µε τίτλο «ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ -ΕΙΣΦΟΡΕΣ», το ποσό των 

16,49 €, για πληρωµή στα ∆ιατραπεζικά συστήµατα ΑΕ που αφορά τον λογαριασµό που 

τηρούµε στην ΕΑΠ και ετεροχρονισµένα το λάβαµε τώρα  

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προχωρήσει σε κάθε νόµιµη ενέργεια σύµφωνα µε την υπ’ 

αριθµόν 06/2018 απόφαση του ∆Σ της επιχείρησης περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων που έχει 

ψηφιστεί. 

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 17/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασµα 
Ιερισσός 20-02-2018 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

Βαλσαµής Ελευθέριος 
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