
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 02/23-01-2017 τακτικής συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 

 
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα ∆ευτέρα (23) είκοσι τρεις του 

µηνός Ιανουαρίου του χρόνου 2017 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆.ΑΕ, ύστερα  από την µε αριθµό πρωτοκόλλου 48/2017 πρόσκληση 

του Προέδρου, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. 

 

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Βαλσαµής Ελευθέριος 
Καρίνας Γεώργιος  
Λυκάκη Χρυσαυγή 
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  
 

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    

 

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

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Αριθµός Θέµατος:  3 

 

 

Αριθµός Απόφασης:  09  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 3ο θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Για τη σωστή και οµαλή διαχείριση της Αξιοποίησης 

Τουριστικών Ακινήτων ∆ήµου Αριστοτέλη, θα πρέπει να ορίσουµε τριµελής επιτροπή η οποία θα 

είναι αρµόδια για την αξιολόγηση των αιτήσεων ενδιαφεροµένων και των αποτελεσµάτων πινάκων 

αξιολόγησης προκηρύξεων - διαγωνισµών που προκύπτουν, για θέµατα που αφορούν πρόσληψη 

προσωπικού, στην ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ και που αξιολογούνται εντός του Νοµικού µας Προσώπου».  

 

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

θέµα: 

 

Αποφασίζει  οµόφωνα 

 
Τον ορισµό τριµελούς επιτροπής της Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων ∆ήµου 

Αριστοτέλη, η οποία θα είναι αρµόδια για την αξιολόγηση, των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων για 

πρόσληψη και των αποτελεσµάτων προκηρύξεων ΑΣΕΠ - διµήνων - διαγωνισµών που προκύπτουν, 

για θέµατα που αφορούν πρόσληψη προσωπικού, στην ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ και που αξιολογούνται 

εντός του Νοµικού µας Προσώπου, ως εξής:   

Συγκρότηση Επιτροπής Πρόσληψης προσωπικού: 

 
Συγκρότηση επιτροπής πρόσληψης προσωπικού  

 

ΑΔΑ: 728ΗΟΕΥ9-Θ5Ζ



1. Βαλσαµής Ελευθέριος  (Πρόεδρος ∆Σ) µε αναπληρωµατικό µέλος τον Καρίνα Γεώργιο 

2. Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα (τακτικό µέλος ∆Σ) µε αναπληρωµατικό µέλος την Λυκάκη 

Χρυσαυγή 

3. Ποδάρας Ζαφείριος (εργαζόµενος Ι∆ΑΧ) µε αναπληρωµατικό µέλος τον ∆ροσινό Πέτρο 

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 09/2017 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασµα 
Ιερισσός 23-01-2017 

 
Ο Πρόεδρος  

 
 
 
 

      Βαλσαµής Ελευθέριος 

ΑΔΑ: 728ΗΟΕΥ9-Θ5Ζ
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