
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 17/21-09-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 

 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα Παρασκευή (21) είκοσι µία του 

µηνός Σεπτεµβρίου του χρόνου 2018 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, µε την από αριθμό πρωτοκόλλου 883/18-09-2018 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  

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:  

 

72 

 

 

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

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

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

διενεργούν διαγωνισµούς- δηµοπρασίες και εκτίµησης ακινήτων.  Η ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆.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 . Mε την υπ αριθµό 

9/2018 ορίσθηκαν οι βασικές επιτροπές και τώρα που προκύπτει δηµοπρασία ακινήτων θα πρέπει 

να ορίσουµε και την αντίστοιχη επιτροπή. Προτείνω για την εν λόγω επιτροπή να γίνει ως εξής: 

1. ∆ηµοπρασιών για εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων και αγορά ή µίσθωση 

πραγµάτων ανηκόντων σε τρίτους 

Βαλσαµής Ελευθέριος (Πρόεδρος ∆Σ) µε αναπληρωµατικό µέλος τον Κατσαβαβάκη 

Κωνσταντίνο 

Καρίνας Γεώργιος (τακτικό µέλος ∆Σ) µε αναπληρωµατικό µέλος την Αϊβαζίδου 

Κλεοπάτρα 

Λυκάκη Χρυσαυγή (τακτικό µέλος ∆Σ) µε αναπληρωµατικό µέλος τον Ποδάρα Ζαφείριο 

 Ορισµός επιτροπών για την οµαλή λειτουργία της 

ΑΞ.Τ.Α.∆.Α  

 

ΑΔΑ: 94Φ1ΟΕΥ9-7ΔΧ



2. Εκτίµησης του τιµήµατος ακινήτων  

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

 

 

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

θέµα: 

 

Αποφασίζει  οµόφωνα 

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

 

1. ∆ηµοπρασιών για εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων και αγορά ή µίσθωση 

πραγµάτων ανηκόντων σε τρίτους 

Βαλσαµής Ελευθέριος (Πρόεδρος ∆Σ) µε αναπληρωµατικό µέλος τον Κατσαβαβάκη 

Κωνσταντίνο 

Καρίνας Γεώργιος (τακτικό µέλος ∆Σ) µε αναπληρωµατικό µέλος την Αϊβαζίδου 

Κλεοπάτρα 

Λυκάκη Χρυσαυγή (τακτικό µέλος ∆Σ) µε αναπληρωµατικό µέλος τον Ποδάρα Ζαφείριο 

 

2. Εκτίµησης του τιµήµατος ακινήτων  

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

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 72/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 21-09-2018 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Βαλσαµής Ελευθέριος 

 

ΑΔΑ: 94Φ1ΟΕΥ9-7ΔΧ
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