
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 16/16-08-2017 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 

 
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τετάρτη (16) δέκα έξι του 

μηνός Αυγούστου του χρόνου 2017 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 718/2017 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 
 

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  
 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  4 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  58  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-

2010), η επιχείρηση μας θα πρέπει να έχει Τεχνικό Ασφαλείας για το προσωπικό ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ, 

ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της υγείας και της 

ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία και την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και 

την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των 

εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την 

ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους 

κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών. Προτείνω να ορίσουμε ως Τεχνικό 

Ασφαλείας της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δημοτικής ΑΕ τον Πρόεδρο της Επιχείρησης κ. Βαλσαμή ελευθέριο, 

εφόσον αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».  

 

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

θέμα: 

 

 

 

 

 
  Ορισμός τεχνικού ασφαλείας  

ΑΔΑ: 7ΓΙΗΟΕΥ9-ΒΣΝ



Αποφασίζει  ομόφωνα 

 

Ορίζουμε ως Τεχνικό Ασφαλείας της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δημοτικής ΑΕ τον Πρόεδρο της 

Επιχείρησης κ. Βαλσαμή ελευθέριο, για το προσωπικό ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ του Ν.Π.Ι.Δ, ο οποίος θα 

είναι υπεύθυνος για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) και θα τηρεί το βιβλίο του τεχνικού ασφαλείας το οποίο θα 

θεωρηθεί από την επιθεώρηση εργασίας ΣΕΠΕ» 

  

 
 

 

                                   

                           Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 58/2017 

 

                                   Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 16-08-2017 

 
Ο Πρόεδρος  

 
 
 
 

 Βαλσαμής Ελευθέριος 

ΑΔΑ: 7ΓΙΗΟΕΥ9-ΒΣΝ
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