
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 12/11-06-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 

 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα ∆ευτέρα (11) έντεκα του µηνός 

Ιουνίου του χρόνου 2018 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο 

της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, µε την από αριθμό πρωτοκόλλου 570/07-06-2018 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  

Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  

Λυκάκη Χρυσαυγή 

 

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    

 

 

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

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Αριθµός Θέµατος:  3  

 

Αριθµός Απόφασης:  

 

50 

 

 

   Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 3
ο
 θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1445/27-04-2017 η κοινή 

υπουργική απόφαση για την υποχρέωσης αποδοχής πληρωµών µε κάρτα, σύµφωνα µε το άρθρο 

65 του ν. 4446/2016 (POS).  Οι δικαιούχοι πληρωµής της περ. γ' του άρθρου 62 του ν. 4446/2016, 

οι οποίοι διαθέτουν τους κύριους Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηριότητας (εφεξής Υπόχρεοι), που 

αναφέρονται στο ΦΕΚ υποχρεούνται να αποδέχονται µέσα πληρωµής µε κάρτα κατά την 

ολοκλήρωση των πράξεων πληρωµής που πραγµατοποιούν καταναλωτές της περ. α' του άρθρου 

62 του ν. 4446/2016.  Έπειτα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 133473/11.12.2017, συµπλήρωση 

και τροποποίηση της αριθµ. 45231/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και 

Οικονοµικών, «Ρύθµιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωµών µε Κάρτα, σύµφωνα µε το άρθρο 65 

του ν. 4446/2016, (Α΄ 240)» (Β΄ 1445) για την προµήθεια µηχανηµάτων POS από επιχειρήσεις 

που έχουν έναν από τους Κ.Α.∆. που προστέθηκαν µε την Κ.Υ.Α. αριθµ. 133473/2017 (ΦΕΚ Β' 

4309/11-12-2017), η ΑΞΤΑ∆Α υποχρεούται να βάλει POS στο υποκατάστηµα του Άλσους και στο 

υποκατάστηµα του Σκάφους.  Επειδή συνεργαζόµαστε µε την Πειραιώς θα πρότεινα να 

απευθυνθούµε εκεί για την προµήθεια των µηχανηµάτων POS». 

Αίτηση χορήγησης στη τράπεζα Πειραιώς για POS για τα 

υποκαταστήµατα του Άλσους και του σκάφους 

ΑΔΑ: 6ΦΒ3ΟΕΥ9-ΑΣΡ



 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ  µετά από διαλογική συζήτηση σχετική µε το 

θέµα: 

 

Αποφασίζει  οµόφωνα 

 

Να υποβάλλουµε αίτηση στην Τράπεζα Πειραιώς για την χορήγηση 2 µηχανηµάτων POS  

που θα χρησιµοποιηθούν στο υποκατάστηµα του Άλσους στα Στάγειρα και στο υποκατάστηµα του 

Σκάφους Αµµουλιανής 2003.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 50/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 11-06-2018 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Βαλσαµής Ελευθέριος 

 

ΑΔΑ: 6ΦΒ3ΟΕΥ9-ΑΣΡ
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