
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 13/21-06-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 

 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα Παρασκευή (21) είκοσι µία του 

µηνός Ιουνίου του χρόνου 2019 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 589/14-06-2019 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:  03 

 

 

Αριθµός Απόφασης:  48  

 

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

ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Με την υπ αριθµόν 88/2018 απόφαση ∆Σ της επιχείρησης 

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

389/2018 απόφαση του ∆ήµου Αριστοτέλη. Στη συνέχεια µε την υπ αριθµόν 05/2019 απόφαση ∆Σ 

της επιχείρησης επικαιροποιήθηκαν τα στοιχεία του προϋπολογισµού και έγινε η 1
η
 υποχρεωτική 

αναµόρφωση σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και διοικητικής 

ανασυγκρότησης.  Με την ψήφιση του προϋπολογισµού και στην έναρξη της νέας χρονιάς 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/97 όπως  αντικαταστάθηκε από 

την παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/98 και 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 2019 και 

αφορούν πάγιες υποχρεώσεις, µισθοδοσίες, ∆ΕΚΟ,  δηµόσιους φορείς. Θα πρέπει να εγκρίνουµε τη 

διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων που είναι γραµµένες στον προϋπολογισµό της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ 

οικονοµικού έτους 2019 και αφορά τις παραπάνω κατηγορίες δαπανών της Επιχείρησης, για την 

 

Έγκριση και Ψήφιση πάγιων υποχρεώσεων µισθοδοσίας 

ΑΔΑ: Ω6ΗΧΟΕΥ9-ΙΝΚ



ορθή λειτουργία της, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, έπειτα από την 2η αναµόρφωση 

προϋπολογισµού που έγινε µε την υπ' αριθµόν 46/2019 απόφαση της ΑΞΤΑ∆Α».  

 

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

Θέµα 

 

                                                           Αποφασίζει  οµόφωνα 

 

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

ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ οικονοµικού έτους 2019 τις εξής πιστώσεις που είναι γραµµένες στον 

προϋπολογισµό για την πληρωµή δαπανών που αφορούν πάγιες και υποχρεωτικές υποχρεώσεις, 

µισθοδοσίες, ∆ΕΚΟ, και δηµόσιους φορείς: 

1. Του Κ.Α. 60.01.00.001 µε τίτλο «ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΟΧ KENTΡIKOY- ΑΙΘΟΥΣΑΣ  3D» πίστωση 3.200,00 €  

2. Του Κ.Α. 55.01.00.001 µε τίτλο «ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-

ΟΑΕ∆ ΕΠΟΧΙΚΟΥ-Ι∆ΟΧ KENTΡIKOY- ΑΙΘΟΥΣΑΣ  3D» πίστωση 2.000,00 €.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 48/2019 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 21-06-2019 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Βαλσαµής Ελευθέριος 
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