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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 01/07-01-2017 τακτικής συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα Σαββάτο (7) επτά του µηνός
Ιανουαρίου του χρόνου 2017 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆.ΑΕ, ύστερα από την µε αριθµό πρωτοκόλλου 01/2017 πρόσκληση
του Προέδρου, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Βαλσαµής Ελευθέριος
Καρίνας Γεώργιος
Λυκάκη Χρυσαυγή
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Αριθµός Θέµατος:

6

Αριθµός Απόφασης:

06

Αρµοδιότητες Προέδρου

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής: « Σύµφωνα µε τη υπ’ αριθµόν 83/2014 απόφαση ∆Σ ορίσθηκα ως
νόµιµος εκπρόσωπος της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ και όπως αναφέρει και η παραπάνω αναγραφόµενη
απόφαση ∆Σ, είµαι εξουσιοδοτηµένος για κάθε είδους οικονοµικής συναλλαγής, 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 η κωλύµατος αυτού να µπορεί να µε εκπροσωπεί ο Αντιπρόεδρος
Καρίνας Γεώργιος. 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.∆.∆.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
και τις προµήθειες, στα πλαίσια της ισχύουσας για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής
νοµοθεσίας στο πλαίσιο του κανονισµού της παρ.2 του άρθρου 257 ∆ΚΚ. Για την
αποτελεσµατικότερη λειτουργία της επιχείρησης µπορεί το διοικητικό συµβούλιο να αναθέτει µε
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απόφασή του την άσκηση του συνόλου ή µέρους των αρµοδιοτήτων του, εκτός κάποιων
περιπτώσεων της παρ.1, στον 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 ∆ήµους 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 στον Πρόεδρο της Επιχείρησης ».

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

Αποφασίζει οµόφωνα
Αναθέτει στον Πρόεδρο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ όσες από τις αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού
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.∆.∆.Α, εµπίπτουν στις
αρµοδιότητες του 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
- λήψη αποφάσεων για την ανάθεση της σύνταξης των µελετών και της εκτέλεσης των έργων
- 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 ∆ΚΚ.
- Με απόφασή του να µπορούν να πληρωθούν πάγιες δαπάνες (∆ΕΗ- ΟΤΕ- cosmote- ∆ΟΥ- φόροιτέλη- παράβολα δηµοσίου) αφού πρώτα γίνει από το διοικητικό συµβούλιο η σχετική ψήφιση
πίστωσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 06/2017
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασµα
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Ιερισσός 07-01-2017
Ο Πρόεδρος

Βαλσαµής Ελευθέριος

