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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 02/23-01-2017 τακτικής συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Δευτέρα (23) είκοσι τρεις του
μηνός Ιανουαρίου του χρόνου 2017 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 48/2017 πρόσκληση
του Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Βαλσαμής Ελευθέριος
Καρίνας Γεώργιος
Λυκάκη Χρυσαυγή
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αριθμός Θέματος:

6

Αριθμός Απόφασης:

12

Ψήφιση πιστώσεων για καύσιμα-λιπαντικά

Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Με την υπ’ αριθμόν 85/2016 απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2017 της επιχείρησης και
με την υπ’ αριθμόν 462/2016, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη,
ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2017 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.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.Δ.Α Δ.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’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Για την προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών για την
α. Θέρμανση των γραφείων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ αλλά και της αίθουσας 3D
β. τα χλοοκοπτικά της επιχείρησης
γ. το σκάφος Αμμουλιανή 2003
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θα πρέπει να εγκρίνουμε τη διενέργεια και κατόπιν τη ψήφιση των ανάλογων πιστώσεων. Σύμφωνα
με το ΦΕΚ 93/14-4-2014 άρθρο 66 δύναται τα νομικά πρόσωπα και δη οι ανώνυμες επιχειρήσεις
των ΟΤΑ να προμηθεύονται πλέον απ ευθείας τα καύσιμα για τις ανάγκες τους χωρίς να απαιτείται
οποιαδήποτε εξουσιοδότηση από τον Δήμο. Η ανάθεση δεν ξεπερνά τις 24.800,00 ευρώ πού είναι
και το όριο και θα γίνει με απ' ευθείας ανάθεση.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το
θέμα:
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια των κάτωθι προμηθειών και ψηφίζουμε για τη διάθεσή τους σε βάρος
των παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ οικονομικού έτους 2017 τις
παρακάτω πιστώσεις συνολικού ποσού 20.000,00 ευρώ:
1. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.05.001 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ», το
ποσό των 2.000,00 €, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα γραφεία της
ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ και την αίθουσα 3d.
2. Σε βάρος του Κ.Α. 64.08.05.002 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΑ»,
το ποσό των 2.500,00 €, για την προμήθεια καυσίμων για τα χλοοκοπτικά ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α.
ΔΑΕ
3. Σε βάρος του Κ.Α. 64.07.00.000 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ», το
ποσό των 14.000,00 €, για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για το σκάφος
"Αμμουλιανη 2003", υποκατάστημα της επιχείρησης μας
4. Σε βάρος του Κ.Α. 64.07.00.002 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», το ποσό των
1.500,00 €, για την προμήθεια λιπαντικών για το σκάφος "Αμμουλιανή 2003",
υποκατάστημα της επιχείρησης μας

Β. Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να πραγματοποιήσει την έρευνα αγοράς, να κάνει την πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ανάδοχο και να προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια σύμφωνα
και με την υπ αριθμόν 06/2017 απόφαση ΔΣ της Επιχείρησης, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων που
έχει γίνει.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2017
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 23-01-2016
Ο Πρόεδρος

Βαλσαμής Ελευθέριος

