
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 18/04-10-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δημοτικής Α.Ε 

 

 Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή  04 

(τέσσερις) του μηνός Οκτωβρίου του χρόνου 2019 και ώρα 13:00  συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε, ύστερα από 

πρόσκληση με αριθμό 797/2019, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. 

 
 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη                               
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 
Ζήκα Ζαχαρούλα 
Μίτιντζης Τρύφων 
 
 

 Μήτρου Αικατερίνη  
 
 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός 

Θέματος:  

2           Ορισμός Νόμιμου Εκπροσώπου 

ΑριθμόςΑπόφασης

  

63  

 H Πρόεδρος της επιχείρησης Μαρία Ελένη Ζαμάνη, εισηγούμενη το 2ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με το κεφ.Γ της συστατικής πράξης της 

επιχείρησης θα πρέπει να οριστεί νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης. Ο νόμιμος 

εκπρόσωπος θα είναι εξουσιοδοτημένος για κάθε είδος οικονομική συναλλαγή, όπως επίσης 

να υπογράφει συμβάσεις και συμφωνητικά που αφορούν την επιχείρηση και να εκπροσωπεί 

αυτήν όπου χρειαστεί. Επίσης να εκπροσωπεί την επιχείρηση ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε 

δικαστηρίου και κάθε αρχής. Προτείνω νόμιμος εκπρόσωπος να οριστεί η Πρόεδρος της 

επιχείρησης και σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος της  Προέδρου να  μπορεί να 

εκπροσωπεί αυτήν η Αντιπρόεδρος Αΐβαζίδου Κλεοπάτρα». 

 

Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση κι έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 

συστατικής της πράξης 

ΑΔΑ: ΩΖ3ΣΟΕΥ9-Θ2Ε



 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
Και ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ την Πρόεδρο της 

επιχείρησης Μαρία Ελένη Ζαμάνη, η οποία θα προΐσταται και θα διευθύνει τις συνεδριάσεις, 

θα ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από το Νόμο ή τη Συστατική 

Πράξη του νομικού προσώπου θα είναι εξουσιοδοτημένη για κάθε είδος οικονομική 

συναλλαγή, όπως επίσης να υπογράφει συμβάσεις και συμφωνητικά που αφορούν την 

επιχείρηση και να εκπροσωπεί αυτήν όπου χρειαστεί. Επίσης να εκπροσωπεί την επιχείρηση 

ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε δικαστηρίου και κάθε αρχής και σε περίπτωση απουσίας η 

κωλύματος αυτής να  μπορεί να εκπροσωπεί αυτήν η Αντιπρόεδρος Αΐβαζίδου Κλεοπάτρα. 

Ορίζεται δε νόμιμος εκπρόσωπος όλων των υποκαταστημάτων που λειτουργεί η επιχείρηση. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 63/2019 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 04-10-2019 

Η Πρόεδρος 
 
 
 
 

Μαρία Ελένη Ζαμάνη 
 
 

ΑΔΑ: ΩΖ3ΣΟΕΥ9-Θ2Ε
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