
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 4/20-02-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τρίτη (20) είκοσι του μηνός 

Φεβρουαρίου του χρόνου 2018 και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 98/2018 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:  

 

19 

 

 

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

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Ο Δήμος Αριστοτέλη σε συνεργασία με την Αξιοποίηση 

Τουριστικών Ακινήτων Δημοτική ΑΕ, στα πλαίσια της Τουριστικής προβολής  του Δήμου μας και 

των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, αλλά και των Επιχειρήσεων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α 

Δ.Α.Ε, θα συμμετάσχουν στην Έκθεση Τουρισμού TTR που θα πραγματοποιηθεί 22-25 

Φεβρουαρίου 2018, στο Βουκουρέστι. 

Για την μετακίνηση του Προέδρου στην έκθεση, αλλά και την μεταφορά του τουριστικού υλικού 

θα χρησιμοποιηθεί το αυτοκίνητο της Επιχείρησης, Nissan navara με αριθμό κυκλοφορίας  

ΙTN.8215, με ευθύνη και έξοδα του Προέδρου ».  

 

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

θέμα: 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

Την μετακίνηση του Προέδρου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ κ. Βαλσαμή Ελευθερίου στην Έκθεση 

Τουρισμού TTR που θα πραγματοποιηθεί 22-25 Φεβρουαρίου 2018, στο Βουκουρέστι (Ημέρα 

Συμμετοχή σε τουριστική έκθεση στο Βουκουρέστι 

ΑΔΑ: Ω7ΖΤΟΕΥ9-2ΥΙ



αναχώρησης 21/02/2018) , με το όχημα  Nissan navara της επιχείρησης με αριθμό κυκλοφορίας  

ΙTN.8215. 

Με την παρούσα δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 19/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 20-02-2018 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

Βαλσαμής Ελευθέριος 
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