
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 20/15-11-2017 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε. 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τετάρτη (15) δέκα πέντε του 

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

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 873/2017 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:  4 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  82  

 

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

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Στις 1-2-& 3 Δεκεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές του 

επιμελητηρίου Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν.2081/92 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και στο άρθρο 3 του Π.Δ 372/1992 η ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ μπορεί να 

εκπροσωπηθεί από 3 άτομα κι έχει δικαίωμα για 3 ψήφους από εκπροσώπους μας που θα 

υποδειχθούν από την παρούσα απόφαση. Προτείνω εμένα σαν πρόεδρο την Αιβαζίδου Κλεοπάτρα 

και την Λυκάκη Χρυσαυγή» 

 

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

θέμα: 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
 Το ΔΣ  μετά την εισήγηση του προέδρου και κατόπιν συζήτησης αποφασίζει και ορίζει 

τους παρακάτω ως εκπροσώπους της, τους οποίους και εξουσιοδοτεί να παραστούν 

αυτοπροσώπως ενώπιον της εκλογικής επιτροπής στην αίθουσα διεξαγωγής των προσεχών 

 
  Απόφαση για εκπροσώπηση στις εκλογές του επιμελητηρίου 

ΑΔΑ: 6Ξ0ΖΟΕΥ9-Κ1Ζ



εκλογών, για να εκπροσωπήσουν την εταιρεία μας και να ψηφίσουν στις εκλογές του 

Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 1,2 και 3 Δεκεμβρίου 2017                   

                  

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1 Βαλσαμής Ελευθέριος Πρόεδρος Δ.Σ 

2 Κλεοπάτρα Αιβαζίδου Μέλος Δ.Σ 

3 Χρυσαυγή Λυκάκη Μέλος Δ.Σ 

                 

                                      

                                Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 82/2017 

  

 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 15-11-2017 

 
Ο Πρόεδρος  

 
 
 
 

 Βαλσαμής Ελευθέριος 

ΑΔΑ: 6Ξ0ΖΟΕΥ9-Κ1Ζ
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