
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 14/30-07-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 

 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα ∆ευτέρα (30) τριάντα του 

µηνός Ιουλίου 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 759/26-07-2018 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:  

 

63 

 

 

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

ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Με την υπ’ αριθµόν 92/2017 απόφαση ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ, ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός έτους 2018 της επιχείρησης και 

εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµόν 426/2017, απόφαση του ∆.Σ του ∆ήµου Αριστοτέλη. Kατόπιν µε την 

υπ’ αριθµόν 02/2018 απόφαση ∆Σ της ΑΞΤΑ∆Α, ψηφίσθηκε η 1
η
 υποχρεωτική αναµόρφωση, η 

οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµόν 41/2018 απόφαση ∆Σ του ∆ήµου.   

Σύµφωνα µε την υπ' αριθµόν 35/2018 απόφαση του ∆Σ της  ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ, 

αποφασίσθηκε η άσκηση αγωγής στα πολιτικά δικαστήρια, µιας και δεν τηρήθηκαν οι όροι του 

εξωδικαστικού συµβιβασµού, για την καταβολή ποσού 40.784,75 από την Παντελή Αικατερίνη 

βάση εξώδικου συµβιβασµού. Ανατέθηκε σε δικηγόρο της περιοχής, να προβεί σε κάθε δικαστική-

νόµιµη ενέργεια για την διεκπεραίωση της ως άνω υπόθεσης κατά της Παντελή Αικατερίνης.  

Στην παρούσα φάση όµως θα πρέπει να πληρώσουµε και δικαστικό ένσηµο στην εφορία 

Χαλκιδικής για την υπόθεση της Παντελή Αικατερίνης για να προχωρήσει η εκδίκαση της 

υπόθεσης.  

 

 Έγκριση και Ψήφιση πιστώσεων- ∆ικαστικό ένσηµο  

ΑΔΑ: ΨΩ6ΨΟΕΥ9-ΕΞΡ



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

θέµα: 

 

Αποφασίζει  οµόφωνα 

Α.   Εγκρίνουµε και ψηφίζουµε για τη διάθεση σε βάρος του  παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισµού 

της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ οικονοµικού έτους 2018 την παρακάτω πίστωση, συνολικού ποσού 401,07 

ευρώ: 

� Σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.049 µε τίτλο «ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ- 

∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ- ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ-∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

∆ΙΚΑΣΤ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ», το ποσό των 401,07 €, για δικαστικό ένσηµο στην ∆.Ο.Υ 

Πολυγύρου για την διεκπεραίωση της ως άνω υπόθεσης κατά της Παντελή Αικατερίνης  

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προχωρήσει σε κάθε νόµιµη ενέργεια σύµφωνα µε την υπ’ 

αριθµόν 06/2018 απόφαση του ∆Σ της επιχείρησης περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων που έχει 

ψηφιστεί. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 63/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 30-07-2018 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Βαλσαµής Ελευθέριος 

 

ΑΔΑ: ΨΩ6ΨΟΕΥ9-ΕΞΡ
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