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Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα Τετάρτη (16) δέκα έξι του
µηνός Αυγούστου του χρόνου 2017 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό
συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 718/2017 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

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα

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

Ορισµός υπαλλήλου για το µητρώο ενιαίου πληροφοριακού

3

συστήµατος«ΠΟΘΕΝ»
Αριθµός Απόφασης:

57

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 3ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Σύµφωνα µε όσα είχαν γίνει γνωστά µε τις
εγκυκλίους 52/Γ/2.6.2016,

αλλά

και

354/Γ/2017/28.6.2017,

οι

αρµόδιες

υπηρεσίες

διοίκησης/διοικητικού/προσωπικού των φορέων στους οποίους υπάγονται οι υπόχρεοι δήλωσης
περιουσιακής κατάστασης (∆.Π.Κ.) και οικονοµικών συµφερόντων (∆.Ο.Σ.) προς την Γ' Μονάδα
της «Αρχής» για το έτος 2017 (χρήση 2016) υποχρεούνται να αναρτήσουν, ηλεκτρονικά, µέσω του
ενιαίου πληροφοριακού συστήµατος «ΠΟΘΕΝ», τον προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου 1
παρ. 3 του Ν. 3213/2003 κατάλογο των ελεγχόµενων προσώπων και στη συνέχεια να τον
οριστικοποιήσουν προκειµένου να κοινοποιηθεί στο αρµόδιο όργανο ελέγχου. Ο κατάλογος αυτός
περιλαµβάνει υπόχρεους, που απέκτησαν, κατέχουν ή απώλεσαν την ιδιότητα του υπόχρεου στην
προηγούµενη χρήση, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Η µη ύπαρξη υπόχρεων πρέπει να
δηλώνεται ηλεκτρονικά µε την οριστικοποίηση µηδενικού καταλόγου από πιστοποιηµένο χρήστη
του φορέα. Στις αρµόδιες υπηρεσίες διοίκησης/διοικητικού/προσωπικού των φορέων στους οποίους
υπάγονται οι υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (∆.Π.Κ.) και οικονοµικών συµφερόντων
(∆.Ο.Σ.) προς την Γ' Μονάδα της «Αρχής» εµπίπτουν ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α. Α'
βαθµού, Ο.Τ.Α. Β' βαθµού, καθώς και εταιρείες οποιαδήποτε νοµικής µορφής (Α.Ε., Ε.Π.Ε, E.E.,
Ο.Ε., Ι.Κ.Ε.-, Ν.Π.Ι.∆. ή άλλες περιπτώσεις). Προκειµένου να είναι εφικτή η ανάρτηση του
καταλόγου πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες διοίκησης/διοικητικού/προσωπικού των φορέων στους
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οποίους υπάγονται οι υπόχρεοι για υποβολή ∆.Π.Κ. και ∆.Ο.Σ. (εφεξής Φορείς Υπόχρεων, π.χ.
Νοσοκοµεία, ∆ήµοι, εταιρείες, κ.ο.κ.) να ορίσουν κατ' ελάχιστον έναν υπάλληλο και έναν
αναπληρωτή που να υπηρετούν στις υπηρεσίες αυτές (σ.σ. υπεύθυνοι επικοινωνίας και σύνταξης
καταλόγου), οι οποίοι θα πιστοποιηθούν ως χρήστες του ηλεκτρονικού συστήµατος»

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

Αποφασίζει οµόφωνα
Τον ορισµό του υπαλλήλου της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ Ποδαρά Ζαφειρίου, κατηγορίας ∆Ε µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ως υπεύθυνου επικοινωνίας

και σύνταξης

καταλόγων υπόχρεων του πόθεν έσχες, ο οποίος και θα αποστέλλει κάθε χρόνο τους καταλόγους
στο αρµόδιο όργανο ελέγχου και ορίζει ως αναπληρωτή του τον ∆ροσινό Πέτρο κατηγορίας ∆Ε
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 57/2017

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασµα
Ιερισσός 16-08-2017
Ο Πρόεδρος

Βαλσαµής Ελευθέριος

