
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 02/24-01-2020 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

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

τέσσερις του μηνός Ιανουαρίου του χρόνου 2020 και ώρα 11:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, με την από αριθμό πρωτοκόλλου 11/20-01-2020 

πρόσκληση της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. 

  

                        Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη                                
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 
Ζήκα Ζαχαρούλα 
Μίτιντζης Τρύφων 
 

Μήτρου Αικατερίνη  
 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  04 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  07  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με τη υπ’ αριθμόν 63/2019 απόφαση ΔΣ, ορίσθηκα ως 

νόμιμος εκπρόσωπος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ και όπως αναφέρει και η παραπάνω αναγραφόμενη 

απόφαση ΔΣ, είμαι εξουσιοδοτημένη για κάθε είδους οικονομική συναλλαγή, όπως επίσης να 

υπογράφω συμβάσεις και συμφωνητικά που αφορούν την επιχείρηση και να εκπροσωπώ αυτήν όπου 

χρειαστεί. Επίσης να εκπροσωπώ την επιχείρηση ενώπιον κάθε τρίτου κάθε δικαστηρίου και κάθε 

αρχής και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού να  μπορεί να με εκπροσωπεί η 

Αντιπρόεδρος, Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα. Ορίστηκα δε νόμιμος εκπρόσωπος όλων των 

υποκαταστημάτων που λειτουργεί η επιχείρηση. 

Σύμφωνα με τις παρ.1 και 3 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. οικ. 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 

1492/17.08.2007 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και 

διαχειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν την επιχείρηση και ιδιαίτερα: Αποφασίζει για τον τρόπο 

ανάθεσης των μελετών, εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προμηθειών -υλικών και 

υπηρεσιών, αναθέτει τη σύνταξη των μελετών και την εκτέλεση των έργων και εγκρίνει τις μελέτες 

Αρμοδιότητες  Προέδρου 
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και τις προμήθειες, στα πλαίσια της ισχύουσας για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής, 

νομοθεσίας στο πλαίσιο του κανονισμού της παρ.2 του άρθρου 257 ΔΚΚ. Για την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει με 

απόφασή του την άσκηση του συνόλου ή μέρους των αρμοδιοτήτων του, εκτός κάποιων 

περιπτώσεων της παρ.1, στην Πρόεδρο.  

Τέλος σύμφωνα με τον νέο νόμο περί δημοσίων συμβάσεων Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 

147/08.08.2016 τεύχος Α’) καθορίζεται ο τρόπος των αναθέσεων στους Δήμους και τα νομικά τους 

πρόσωπα. 

Έχοντας λοιπόν υπ όψιν όλα τα παραπάνω αλλά και για την εύρυθμη και 

αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης προτείνεται η ανάθεση της αρμοδιότητας λήψης 

αποφάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις γενικότερα αλλά και ειδικά για αναθέσεις και εγκρίσεις 

των μελετών, των έργων και των προμηθειών υλικών και υπηρεσιών, στην Πρόεδρο της  

Επιχείρησης ».  

 

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

                                                                        Θέμα 

 

                                                           Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Αναθέτει στην Πρόεδρο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ όσες από τις αρμοδιότητες του Διοικητικού 

Συμβουλίου, που αναφέρονται στην περίπτ. δ της παρ.1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. οικ. 

43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, εμπίπτουν στις 

αρμοδιότητές της για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως κάθε φορά ισχύουν, κατά τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας και ιδίως των Ν.3852/2010, Ν.3463/2006 και Ν. 4412/2016. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: 

- Λήψη αποφάσεων για τον τρόπο ανάθεσης των μελετών, εκτέλεσης των έργων και διενέργειας 

των προμηθειών υλικών και υπηρεσιών,  

- Λήψη αποφάσεων για την απ ευθείας ανάθεση προμηθειών –υπηρεσιών ως του προβλεπόμενου 

χρηματικού ορίου 

- Σύνταξη και λήψη αποφάσεων για την ανάθεση των μελετών   

- Λήψη αποφάσεων για την έγκριση των μελετών και των προμηθειών, στα πλαίσια της ισχύουσας 

για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής νομοθεσίας στο πλαίσιο του κανονισμού της παρ.2 του 

άρθρου 257 ΔΚΚ. 
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-  Με απόφασή της να μπορούν να πληρωθούν πάγιες δαπάνες (ΔΕΗ- ΟΤΕ- cosmote- ΔΟΥ- φόροι- 

τέλη- παράβολα δημοσίου) αφού πρώτα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο η σχετική ψήφιση 

πίστωσης. 

-  Διατάκτης πρωτογενών αιτημάτων, ΑΑΥ.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 07/2020 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 24-01-2020 

 
Η Πρόεδρος 

 
 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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