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Από το πρακτικό της 01/04-01-2021 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Δευτέρα (04) τέσσερις του
μηνός Ιανουαρίου του χρόνου 2021 και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η οποία
πραγματοποιήθηκε (δια περιφοράς ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 11-3-2020
ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του Άρθρο 10
κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 παρ. 1) και το (ΦΕΚ
Δ1α/Γ.Π.οικ.51892/19.8.2020), το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 766/31-12-2020 πρόσκληση της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του καταστατικού της και τηρώντας πάντα όλα τα μέτρα προστασίας.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα
Ζήκα Ζαχαρούλα
Μήτρου Αικατερίνη
Μίτιντζης Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

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

01

Αριθμός Απόφασης:

01

Ψήφιση πιστώσεων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
μισθοδοσίας (ΠΟΕ)

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής: « Με την υπ αριθμόν 63/2020 απόφαση ΔΣ της επιχείρησης ψηφίσθηκε
ο προϋπολογισμός της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ και κατόπιν εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 294/2020
απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αριστοτέλη. Με την ψήφιση του προϋπολογισμού
και στην έναρξη της νέας χρονιάς σύμφωνα και με την εγκύκλιο 2/99070/0026/23-12-2010 του
Υπουργείου Οικονομικών και το ΠΔ 80/2016 πρέπει να εγκρίνουμε την διάθεση (ψήφιση)
πιστώσεων που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ έτους 2021 και
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αφορούν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε). Ειδικότερα για την καταβολή της μισθοδοσίας
πάσης φύσεως προσωπικού μισθοδοτούμενου μέσω ΕΑΠ μηνός Δεκεμβρίου 2020 γίνεται η
ανάληψη υποχρέωσης άμεσα από τους κωδικούς χωρίς να προηγηθεί η 1η υποχρεωτική
αναμόρφωση με το ποσό που αφορά τον Δεκέμβριο μόνο ».
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ 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.Δ.Α Δ.ΑΕ οικονομικού έτους 2021 τις εξής πιστώσεις συνολικού ποσού 12.190,26
ευρώ που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό της Επιχείρησης, για την πληρωμή δαπανών
που αφορούν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών (ΠΟΕ 2020):
1. Του Κ.Α. 53.03.03.000 με τίτλο «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2020» πίστωση 5.208,89 €
2. Του Κ.Α. 53.03.03.001 με τίτλο «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
2020» πίστωση 3.339,66 €
3. Του Κ.Α. 53.04.80.200 με τίτλο «ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2020» πίστωση 540,00 €
4. Του Κ.Α. 53.06.02.001 με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2020» πίστωση 3.101,71 €

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 01/2021
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 04-01-2021
Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη

