
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7/16-04-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Δευτέρα (16) δεκαέξι του 

μηνός Απριλίου του χρόνου 2018 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 277/05-04-2018 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  
Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    
 

Λυκάκη Χρυσαυγή 
 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  3  

 

Αριθμός Απόφασης:  

 

29 

 

 

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

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτ οικ. 6137/02-03-2018, 

εγκύκλιο 09, του Υπουργείου Εσωτερικών ,Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μας ζητείται η 

υποβολή οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο: «κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 

4483/2017 (Α’ 107) «ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης – Ρυθμίσεις σχετικές με την 

οργάνωση , τη λειτουργία , τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.Α –Ευρωπαϊκοί Όμιλοι 

Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών  και άλλες διατάξεις», εκδόθηκε η αριθμ 

2816/30.01.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β 350) με την οποία καθορίζονται ο τύπος, το 

περιεχόμενο των στοιχείων, ο χρόνος και ο τρόπος ενημέρωσης του Κόμβου διαλειτουργικότητας και 

των λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης λεπτομέρειας. Η νέα απόφαση αντικαθιστά τις αρ 

74712 και 74713/29-12-2010 (Β 2043) αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τις τροποποιήσεις αυτών. 

Ορισμός υπεύθυνου υπαλλήλου για κόμβο 
διαλειτουργικότητας 

ΑΔΑ: 7ΑΨ2ΟΕΥ9-ΓΛΥ



Με την ως άνω απόφαση, ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ αναδεικνύεται στο 

βασικό σύστημα άντλησης και επεξεργασίας των οικονομικών στοιχείων των φορέων της 

αυτοδιοίκησης. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με το άρθρο 8 της σχετικής απόφασης, η διάθεση 

οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας από τους δήμους και τις περιφέρειες 

επεκτείνεται και στα νομικά πρόσωπα της τοπ. αυτοδιοίκησης αρχής γενομένης από τα στοιχεία μηνός 

Ιανουαρίου 2018». 

 Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, η Ανώνυμη Επιχείρηση ως νομικό πρόσωπο του Δήμου, 

θα πρέπει να ορίσει ένα άτομο, το οποίο θα είναι υπεύθυνο να αποστέλλει τα οικονομικά στοιχεία 

της Επιχείρησης όπως αυτά αναφέρονται στην εγκύκλιο. Προτείνω να ορίσουμε τον Ποδάρα 

Ζαφείριο ως υπεύθυνο άτομο για την  αποστολή των στοιχείων στο Κόμβο Διαλειτουργικότητας 

του ΥΠΕΣ, ο οποίος είναι υπάλληλος αορίστου χρόνου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α».  

 

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

θέμα: 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Να ορίσουμε τον Ποδάρα Ζαφείριο (υπάλληλος αορίστου χρόνου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α), ως 

υπεύθυνο άτομο για την αποστολή των οικονομικών στοιχείων της Επιχείρησης στο Κόμβο 

Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτ οικ. 6137/02-03-2018, 

εγκύκλιο 09, του Υπουργείου Εσωτερικών, Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 29/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 16-04-2018 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Βαλσαμής Ελευθέριος 
 

ΑΔΑ: 7ΑΨ2ΟΕΥ9-ΓΛΥ
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