
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 11/24-05-2017 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 

 
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τετάρτη (24) είκοσι τέσσερις 

του μηνός Μαΐου του χρόνου 2017 και ώρα 15:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 379/2017 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  
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  
 

Λυκάκη Χρυσαυγή 
Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  5 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  42  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Με την υπ αριθμόν 85/2016 απόφαση ΔΣ της επιχείρησης 

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ και κατόπιν εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 

462/2016 απόφαση του Δήμου Αριστοτέλη. Στη συνέχεια με την υπ αριθμόν 27/2017 απόφαση ΔΣ 

της επιχείρησης έγινε αναμόρφωση προϋπολογισμού. Θα πρέπει λοιπόν να εγκρίνουμε τη διάθεση 

(ψήφιση) των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ. 

οικονομικού έτους 2017 και αφορουν πάγιες υποχρεώσεις  της Επιχείρησης, για την ορθή 

λειτουργία της καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ  μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το 

θέμα: 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

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

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ οικονομικού έτους 2017 τις εξής πιστώσεις που είναι γραμμένες στον 

προϋπολογισμό για την πληρωμή δαπανών που αφορούν πάγιες υποχρεώσεις, μισθοδοσίες, ΔΕΚΟ, 

και δημόσιους φορείς: 

 
  Ψήφιση πιστώσεων πάγιων υποχρεώσεων 

ΑΔΑ: 7ΝΠΥΟΕΥ9-ΞΩΡ



1. Σε βάρος του Κ.Α. 60.01.00.001 με τίτλο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ», το ποσό των 5.500,00 €.      

2. Σε βάρος του Κ.Α. 55.01.00.001 με τίτλο «ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ- ΙΔΟΧ», το ποσό των 2.000,00 €.  

3. Σε βάρος του Κ.Α. 54.03.01.001 με τίτλο «ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΟΧ», το 

ποσό των 100,00€.  

4. Σε βάρος του Κ.Α 54.05.01.001 με τίτλο «ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ », το ποσό των 

100,00€.  

5. Σε βάρος του Κ.Α 60.01.00.002 με τίτλο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ» το ποσό των 500,00€. 

6. Σε βάρος του Κ.Α 55.01.00.002 με τίτλο «ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ- ΙΔΟΧ»το ποσό των 200,00€. 

7. Σε βάρος του Κ.Α 54.05.01.002 με τίτλο «ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ», το ποσό των 

50,00€.   

  8. Σε βάρος του Κ.Α 60.01.00.004 με τίτλο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ» το ποσό των 1500,00€. 

  9.  Σε βάρος του Κ.Α 55.01.00.004 με τίτλο «ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ- ΙΔΟΧ» το ποσό των 1.400,00€. 

 10. Σε βάρος του Κ.Α 54.03.01.004 με τίτλο «ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΟΧ» το 

ποσό των 30,00€. 

            11. Σε βάρος του Κ.Α 54.05.01.004 με τίτλο «ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ» το ποσό των           

                 40,00€.   

 

                           Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 42/2017 

                                    Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 24-05-2017 

 
Ο Πρόεδρος  

 
                                                               Βαλσαμής Ελευθέριος 
 
 

ΑΔΑ: 7ΝΠΥΟΕΥ9-ΞΩΡ
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