
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 03/18-02-2022 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 

 
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (18) δέκα οκτώ 

του μηνός Φεβρουαρίου  χρόνου 2022 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 78/14-02-

2022 πρόσκληση της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και 

τηρώντας πάντα όλα τα μέτρα προστασίας (ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 

55/Α/1-3-2020 –Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης Άρθρο 10- Κατεπείγουσες 

διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 παρ. 1).  

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:  03 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  12  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία -Ελένη, εισηγούμενη το 3ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:  «Σαν AΞ.Τ.Α.Δ.Α συνεργαζόμαστε με την Τράπεζα 

Πειραιώς στο υποκατάστημα  Ιερισσού  που είναι και η έδρα της επιχείρησης. Σύμφωνα με τον νέο 

κανονισμό της τράπεζας που  ισχύει από το 2022 σε όλα τα καταστήματα της τράπεζας Πειραιώς, 

για να γίνει  οποιαδήποτε συναλλαγή στο μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών easypay ,  είτε σαν  

επιχείρηση είτε σαν ιδιώτης υποχρεούμαστε  να έχουμε χρεωστική ή πιστωτική  κάρτα  ώστε να 

γίνετε  η αναγνώριση ταυτοπροσωπίας. Συνεπώς για την ορθή και ομαλή λειτουργία διαχείρισης 

Αίτηση για έκδοση κάρτας στην τράπεζα Πειραιώς για 

πραγματοποίηση συναλλαγών 
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των χρηματικών συναλλαγών μας, και κυρίως για να μπορούμε να κάνουμε καταθέσεις προτείνω 

να κάνουμε σαν επιχείρηση αίτηση για έκδοση κάρτας (Visa business) στην τράπεζα Πειραιώς για 

την πραγματοποίηση των συναλλαγών μας, στο μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών easypay . Η εν 

λόγω κάρτα θα χρησιμοποιείται μόνο για καταθέσεις κι όχι για αναλήψεις μιας και οποιαδήποτε 

πληρωμή γίνετε στην ΑΞ.Τ.ΑΔ.Α μόνο μέσω internet bankink  μετά την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος.» 

 

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

με το θέμα   

 

                                                           Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Α.   Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ  να προβεί άμεσα στη διαδικασία της  αίτησης προς την τράπεζα  

Πειραιώς με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν,  ώστε  να εκδοθεί η κάρτα 

(Visa business) για να μπορούμε να πραγματοποιούμε τις χρηματικές συναλλαγές μας (καταθέσεις 

μόνο)  στο μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών easypay. Την κάρτα θα χρησιμοποιεί για καταθέσεις 

η πρόεδρος, ή κατ εξουσιοδότηση  με απόφαση πρόεδρου μόνο, ο  manager  της επιχείρησης, ο 

εκαστοτε οικονομικός σύμβουλος  και η  λογιστική εταιρία που θα συνεργαζόμαστε. Εάν απαιτηθεί 

ανάληψη την συγκεκριμένη κίνηση θα μπορεί να εκτελεί μόνο η πρόεδρος.  

Β.  Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για κάθε νόμιμη ενέργεια και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

όπως αυτή προβλέπεται. 

 

 

                                    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2022 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 18-02-2022 

 
Η Πρόεδρος 

 
 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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