
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 01/02-01-2020 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 

 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα Πέµπτη (02) δύο του µηνός 

Ιανουαρίου του χρόνου 2020 και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, µε την από αριθμό πρωτοκόλλου 994/30-12-2019 πρόσκληση 

της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. 

  

                        Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζαµάνη Μαρία- Ελένη                                

Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 

Ζήκα Ζαχαρούλα 

Μήτρου Αικατερίνη  

 

Μίτιντζης Τρύφων 

 

 

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

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Αριθµός Θέµατος:  01 

 

 

Αριθµός Απόφασης:  01  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαµάνη Μαρία Ελένη, εισηγούµενη το 1ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: « Με την υπ αριθµόν 78/2019 απόφαση ∆Σ της επιχείρησης ψηφίσθηκε 

ο προϋπολογισµός της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ και κατόπιν εγκρίθηκε µε την υπ αριθµόν 218/2019 

απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Αριστοτέλη. Με την ψήφιση του προϋπολογισµού 

και στην έναρξη της νέας χρονιάς σύµφωνα και µε την εγκύκλιο 2/99070/0026/23-12-2010 του 

Υπουργείου Οικονοµικών και το Π∆ 80/2016 πρέπει να εγκρίνουµε την διάθεση (ψήφιση) 

πιστώσεων που είναι γραµµένες στον προϋπολογισµό της ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ έτους 2020 και αφορούν 

υποχρεώσεις παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε). Ειδικότερα για την καταβολή της µισθοδοσίας πάσης 

φύσεως προσωπικού µισθοδοτούµενου µέσω ΕΑΠ µηνός ∆εκεµβρίου 2019 γίνεται η ανάληψη 

υποχρέωσης άµεσα από τους κωδικούς χωρίς να προηγηθεί η 1
η
 υποχρεωτική αναµόρφωση µε το 

ποσό που αφορά τον ∆εκέµβριο µόνο ».  

 

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

                                                                        Θέµα 

 

Ψήφιση πιστώσεων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών  

µισθοδοσίας (ΠΟΕ) 

ΑΔΑ: ΨΩ3ΘΟΕΥ9-ΥΝΠ



 

                                                           Αποφασίζει  οµόφωνα 

 

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισµού της 

ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ οικονοµικού έτους 2020 τις εξής πιστώσεις συνολικού ποσού 14.739,53 

ευρώ που είναι γραµµένες στον προϋπολογισµό της Επιχείρησης, για την πληρωµή δαπανών 

που αφορούν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών (ΠΟΕ 2019): 

1.  Του Κ.Α. 53.03.03.000 µε τίτλο «ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΕΣ 2019» πίστωση 6.466.61 € 

2. Του Κ.Α. 53.03.03.001 µε τίτλο «ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ  

2019» πίστωση 4.237,74  € 

3. Του Κ.Α. 53.04.80.200 µε τίτλο «ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 2019» πίστωση 540,00 € 

4. Του Κ.Α. 53.06.02.001 µε τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2019» πίστωση 3.495,18 €  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 01/2020 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 02-01-2020 

 

Η Πρόεδρος 

 

 

 

Ζαµάνη Μαρία Ελένη 

 

 

ΑΔΑ: ΨΩ3ΘΟΕΥ9-ΥΝΠ
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