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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:

02

Αριθμός Απόφασης:

02

Λήψη απόφασης για υπογράφοντες ΧΕΠ

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής: « Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν. 4555/2010(ΦΕΚ
87/2010 τεύχος Α’), όπως προστέθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4555/2018(ΦΕΚ 133/19-7- 2018
τεύχος Α’) {Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη,
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την
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πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις}, οι
Δήμοι τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εν γένει οι φορείς γενικής κυβέρνησης,
υποχρεούνται στην εφαρμογή αυτού και όσα ο Νόμος ορίζει για τη διαδικασία των ΧΕΠ και τους
υπογράφοντες αυτών.
Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την μορφή Ανώνυμης εταιρίας και
δεν ανήκει στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Η οικονομική και ταμειακή του υπηρεσία είναι
αυτοτελής και δεν υποστηρίζεται από τον Δήμο, όπως στα ΝΠΔΔ. Ως εκ τούτου στο σημείο που
αναφέρει ο νόμος για τους υπογράφοντες των ΧΕΠ, η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α δεν εμπίπτει στον εν λόγω
νόμο. Παρόλα αυτά καταθέσαμε ερώτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών με αριθμό πρωτ. 835/23-082018, για το αν υπαγόμαστε στις διατάξεις του Ν.4555/2018. Το ΥΠΕΣ μας απάντησε σχετικά με
το θέμα, με το έγγραφο με αρ.πρ 55644/11-10-2018 και αναφέρει ότι: '' Σας ενημερώνουμε ότι στο
πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του εν θέματι νόμου εντάσσονται οι ΟΤΑ και τα νπδδ αυτών, και ως
εκ τούτου δεν προκύπτει υποχρέωση εφαρμογής τους από τις ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες αποτελούν
νπιδ των δήμων και διέπονται από τις ειδικές για αυτές διατάξεις και από τους εσωτερικούς
κανονισμούς τους. Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι η ΑΞΤΑΔΑ δεν ανήκει στο Μητρώο Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, δεν οφείλει να εφαρμόσει τις διατάξεις που αφορούν τους εν λόγω φορείς (π.χ ν.
4270/2014, π.δ 80/2016)'' ».
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική
Θέμα

Αποφασίζει ομόφωνα
Ότι δεν υπαγόμαστε στις διατάξεις του Ν.4555/2018 και όσα αυτός ορίζει για την
διαδικασία και τους υπογράφοντες των ΧΕΠ,

των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, ως εκ τούτου οι

υπογράφοντες των ΧΕΠ της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ για το έτος 2021, θα οριστούν η Πρόεδρος της
Επιχείρησης, Μαρία Ελένη Ζαμάνη και η Αντιπρόεδρος της Επιχείρησης, Κλεοπάτρα Αϊβαζίδου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 02/2021
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 04-01-2021
Η Πρόεδρος
Ζαμάνη Μαρία Ελένη

