
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 05/31-03-2022 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 

 
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη  (31) τριάντα μία  του 

μηνός Μαρτίου του χρόνου 2022 και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 173/23-03-2022 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 
 
 
 

Μήτρου Αικατερίνη  
Μίτιντζης Τρύφων 
 

             Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

  

Αριθμός Θέματος:  05 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  22  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία - Ελένη, εισηγούμενη το 5ο 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. Για την ορθή και 

ομαλή λειτουργία της επιχείρησης όσον αφορά τις χρηματικές εισπράξεις από τα υποκαταστήματα 

της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α,  αλλά κυρίως για να μπορούμε να κάνουμε καταθέσεις στο ταμείο της τράπεζας 

Πειραιώς, προτείνω να προβούμε στη παροχή εξουσιοδοτήσεων. Με την παρούσα εξουσιοδότηση  

υπεύθυνοι και αρμόδιοι  που θα μπορούν να προβούν στις χρηματικές εισπράξεις  από 

υποκαταστήματα και να κάνουν συναλλαγές και συγκεκριμένα  μόνο καταθέσεις χρημάτων της 

Παροχή εξουσιοδοτήσεων για εισπράξεις χρηματικές και 

καταθέσεις στην τράπεζα 

ΑΔΑ: ΩΣΩ4ΟΕΥ9-1ΗΥ



επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της, θα είμαι εγώ σαν πρόεδρος που έχω οριστεί με 

προγενέστερη απόφαση ο  manager  της επιχείρησης, και το λογιστικό γραφείο μέσω του 

υπαλλήλου του που  συνεργάζεται με την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α στηριζόμενοι και στις συμβάσεις που 

υπογράψαμε με τους αντίστοιχους αναδόχους» 

 

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

με το θέμα   

 

                                                           Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ εξουσιοδοτεί για  τις χρηματικές εισπράξεις από τα υποκαταστήματά 

της, αλλά  και τις  χρηματικές συναλλαγές και συγκεκριμένα μόνο καταθέσεις χρημάτων στο 

ταμείο της τράπεζας, τον  manager  της επιχείρησης και το λογιστικό γραφείο μέσω του υπαλλήλου 

του που  συνεργάζεται με την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α.   Εάν απαιτηθεί ανάληψη την συγκεκριμένη κίνηση θα 

μπορεί να εκτελεί μόνο η πρόεδρος. 

          

 

 

                                    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/2022 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 31-03-2022 

 
Η Πρόεδρος 

 
 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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