
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 01/02-01-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 

 

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

Ιανουαρίου του χρόνου 2019 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1162/28-12-2018 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  

Λυκάκη Χρυσαυγή 

Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  

 

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    

 

 

 

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

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Αριθµός Θέµατος:  04 

 

 

Αριθµός Απόφασης:  04  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 4ο θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν. 

4555/2010(ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’), όπως προστέθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4555/2018(ΦΕΚ 

133/19-7- 2018 τεύχος Α’) {Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον 

εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - Ρυθµίσεις για την 

αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή 

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 

άλλες διατάξεις}, οι ∆ήµοι τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και εν γένει οι φορείς γενικής 

κυβέρνησης, υποχρεούνται στην εφαρµογή αυτού και όσα ο Νόµος ορίζει για τη διαδικασία των 

ΧΕΠ και τους υπογράφοντες αυτών.  

Η ΑΞ.Τ.Α.∆.Α είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου µε την µορφή Ανώνυµης εταιρίας και 

δεν ανήκει στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Η οικονοµική και ταµειακή του υπηρεσία είναι 

αυτοτελής και δεν υποστηρίζεται από τον ∆ήµο, όπως στα ΝΠ∆∆. Ως εκ τούτου στο σηµείο που 

 

Λήψη απόφασης για υπογράφοντες ΧΕΠ 

ΑΔΑ: 6Φ1ΖΟΕΥ9-ΞΕΡ



αναφέρει ο νόµος για τους υπογράφοντες των ΧΕΠ,  η ΑΞΤΑ∆Α δεν εµπίπτει στον εν λόγω νόµο. 

Παρόλα αυτά καταθέσαµε ερώτηµα στο Υπουργείο Εσωτερικών µε αριθµό πρωτ. 835/23-08-2018, 

για το αν υπαγόµαστε στις διατάξεις του Ν.4555/2018. Το ΥΠΕΣ µας απάντησε σχετικά µε το 

θέµα, µε το έγγραφο µε αρ.πρ 55644/11-10-2018 και αναφέρει ότι: '' Σας ενηµερώνουµε ότι στο 

πεδίο εφαρµογής των διατάξεων  του εν θέµατι νόµου εντάσσονται οι ΟΤΑ και τα νπδδ αυτών, και ως 

εκ τούτου δεν προκύπτει υποχρέωση εφαρµογής τους από τις ανώνυµες εταιρείες, οι οποίες αποτελούν 

νπιδ των δήµων και διέπονται από τις ειδικές για αυτές διατάξεις και από τους εσωτερικούς 

κανονισµούς τους. Επιπρόσθετα, δεδοµένου ότι η ΑΞΤΑ∆Α δεν ανήκει στο Μητρώο Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης, δεν οφείλει να εφαρµόσει τις διατάξεις που αφορούν τους εν λόγω φορείς (π.χ ν. 

4270/2014, π.δ 80/2016)'' ».  

 

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

                                                                        Θέµα 

 

                                                           Αποφασίζει  οµόφωνα 

 Ότι δεν υπαγόµαστε στις διατάξεις του Ν.4555/2018 και όσα αυτός ορίζει για την διαδικασία και 

τους υπογράφοντες των ΧΕΠ,  των ΟΤΑ και των ΝΠ∆∆, ως εκ τούτου οι υπογράφοντες των ΧΕΠ 

της ΑΞΤΑ∆Α για το έτος 2019, θα παραµείνουν οι ίδιοι, δηλαδή ο Πρόεδρος της Επιχείρησης, 

Βαλσαµής Ελευθέριος και ο Αντιπρόεδρος της Επιχείρησης, Καρίνας Γεώργιος. 

 

                            Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 04/2019    

  Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 02-01-2019 

 

Ο Πρόεδρος  

 

 

 

 

 Βαλσαµής Ελευθέριος 

 

ΑΔΑ: 6Φ1ΖΟΕΥ9-ΞΕΡ
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