
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 09/26-04-2017 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 

 
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής επιχείρησης σήμερα Τετάρτη (26) είκοσι έξι του 

μηνός Απριλίου του χρόνου 2017 και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, ύστερα  από την με αριθμό πρωτοκόλλου 287/2017 πρόσκληση 

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

 

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 4 μελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Βαλσαμής Ελευθέριος 
Καρίνας Γεώργιος  
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  
Λυκάκη Χρυσαυγή 
 

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  2  

Αριθμός Απόφασης:  31  

 

Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της 

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

σύμφωνα με τον Νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων θα πρέπει να οριστούν  επιτροπές που θα    

διενεργούν διαγωνισμούς- δημοπρασίες, εκτίμηση ακινήτων και επιτροπή διενέργειας πρόσληψης 

προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.  Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε δεν ανήκει στους φορείς γενικής κυβέρνησης 

έτσι ώστε να έχει τις δεσμεύσεις που έχουν τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα παρ όλα αυτά 

υποχρεούται να συστήσει τις εν λόγω επιτροπές και εφόσον δεν καθορίζεται ο ακριβής τρόπος θα 

γίνει όπως συμβαίνει και στα λοιπά Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Προτείνω να ορισθούν  οι  

επιτροπές ως εξής: 

1. Δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων και αγορά ή μίσθωση 

πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους 

Βαλσαμής Ελευθέριος (Πρόεδρος ΔΣ) με αναπληρωματικό μέλος τον Κατσαβαβάκη 

Κωνσταντίνο 

Καρίνας Γεώργιος (τακτικό μέλος ΔΣ) με αναπληρωματικό μέλος την Αϊβαζίδου 

Κλεοπάτρα 

Λυκάκη Χρυσαυγή (τακτικό μέλος ΔΣ) με αναπληρωματικό μέλος τον Ποδάρα Ζαφείριο 

2. Εκτίμησης του τιμήματος ακινήτων  

Ορισμός επιτροπών 
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Βαλσαμής Ελευθέριος (Πρόεδρος ΔΣ) με αναπληρωματικό μέλος τον Καρίνα Γεώργιο 

3. Πρόσληψης προσωπικού 

Βαλσαμής Ελευθέριος  (Πρόεδρος ΔΣ) με αναπληρωματικό μέλος τον Αιβαζίδου 

Κλεοπάτρα 

Καρίνας Γεώργιος (τακτικό μέλος ΔΣ) με αναπληρωματικό μέλος την Λυκάκη Χρυσαυγή 

Ποδάρας Ζαφείριος (εργαζόμενος ΙΔΑΧ) με αναπληρωματικό μέλος τον Δροσινό Πέτρο 

 

Οι λοιπές επιτροπές έχουν συσταθεί με τις υπ αριθμόν 4/2017 και 13/2017 αποφάσεις της 

ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ. 

 

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

θέμα: 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
    Τον ορισμό  επιτροπών  για την ορθή λειτουργία της Επιχείρησης, ως κάτωθι: 
 

1. Δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων και αγορά ή μίσθωση 

πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους 

Βαλσαμής Ελευθέριος (Πρόεδρος ΔΣ) με αναπληρωματικό μέλος τον Κατσαβαβάκη 

Κωνσταντίνο 

Καρίνας Γεώργιος (τακτικό μέλος ΔΣ) με αναπληρωματικό μέλος την Αϊβαζίδου 

Κλεοπάτρα 

Λυκάκη Χρυσαυγή (τακτικό μέλος ΔΣ) με αναπληρωματικό μέλος τον Ποδάρα Ζαφείριο 

 

2. Εκτίμησης του τιμήματος ακινήτων  

Βαλσαμής Ελευθέριος (Πρόεδρος ΔΣ) με αναπληρωματικό μέλος τον Καρίνα Γεώργιο 

 

3. Πρόσληψης προσωπικού 

Βαλσαμής Ελευθέριος  (Πρόεδρος ΔΣ) με αναπληρωματικό μέλος τον Αιβαζίδου 

Κλεοπάτρα 

Καρίνας Γεώργιος (τακτικό μέλος ΔΣ) με αναπληρωματικό μέλος την Λυκάκη Χρυσαυγή 

Ποδάρας Ζαφείριος (εργαζόμενος ΙΔΑΧ) με αναπληρωματικό μέλος τον Δροσινό Πέτρο 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 31/2017 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 26-04-2017 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Βαλσαμής Ελευθέριος 
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