
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 13/21-06-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 

 

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

µηνός Ιουνίου του χρόνου 2019 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 589/14-06-2019 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:  05 

 

 

Αριθµός Απόφασης:  50  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 5ο θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 4 του Π∆ 

23/99 περί καταγραφής των ατόµων που ταξιδεύουν µε επιβατηγά πλοία που µεταφέρουν 

περισσότερους από δώδεκα επιβάτες και εκτελούν πλόες προς ή από Ελληνικούς Λιµένες, 

σύµφωνα µε την οδηγία 98/41/Ε.Κ του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 και άλλες διατάξεις, θα 

πρέπει να ορίσουµε υπεύθυνο και αναπληρωτή, για το Σκάφος ''Αµµουλιανή 2003'', υποκατάστηµα 

της ΑΞΤΑ∆Α, όπου εκτελεί δροµολόγια από Αµµουλιανή- Τρυπητή και το αντίστροφο, οι οποίοι 

θα είναι υπεύθυνοι για την καταµέτρηση επιβαινόντων και για όσα ορίζουν οι παραπάνω 

αναφερόµενες διατάξεις. Επειδή η ΑΞΤΑ∆Α δεν διαθέτει πλην του πληρώµατος προσωπικό κι ούτε 

δύναται να προσλάβει µόνο για την καταµέτρηση προτείνω να ορίσουµε ως υπεύθυνο τον Πρόεδρο 

της Επιχείρησης κ. Ελευθέριο Βαλσαµή και αναπληρωτή του τον κ. Τσακνή Κωνσταντίνο, 

Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας  Αµµουλιανής ».  

 

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

Θέµα 

 

Ορισµός υπευθύνου και αναπληρωτή καταµέτρησης 

επιβαινόντων σκάφους ‘Αµµουλιανή 2003’ 

ΑΔΑ: 78Ι6ΟΕΥ9-Ε99



 

                                                           Αποφασίζει  οµόφωνα 

 

Να ορίσουµε ως υπεύθυνο καταγραφής επιβαινόντων για το Σκάφος ''Αµµουλιανή 2003'', 

υποκατάστηµα της ΑΞΤΑ∆Α, όπου εκτελεί δροµολόγια από Αµµουλιανή- Τρυπητή και το 

αντίστροφο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 4 του Π∆ 23/99, τον Πρόεδρο της 

Επιχείρησης κ. Ελευθέριο Βαλσαµή και αναπληρωτή του τον κ. Τσακνή Κωνσταντίνο, Πρόεδρο της 

τοπικής κοινότητας  Αµµουλιανής» 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 50/2019 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 21-06-2019 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Βαλσαµής Ελευθέριος 

 

ΑΔΑ: 78Ι6ΟΕΥ9-Ε99
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