
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  
 
 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  6 Διατήρηση τραπεζικών λογαριασμών και 
εκπροσώπηση στην τράπεζα 

Αριθμός 

Απόφασης:  

67  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Μαρία Ελένη Ζαμάνη, εισηγούμενη το 6ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Είναι απαραίτητο να έχουμε τραπεζικούς 

λογαριασμούς που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της Δημοτικής 

Ανώνυμης Εταιρίας. Μέχρι τώρα συνεργαζόμασταν με την Τράπεζα Πειραιώς στην Ιερισσό 

που είναι και η έδρα της επιχείρησης και είχαμε άριστη συνεργασία. Προτείνω να 

συνεχίσουμε την συνεργασία μας με την εν λόγω Τράπεζα».  

 

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

σχετική με το θέμα: 

 

 

ΑΔΑ: ΩΘΑ1ΟΕΥ9-ΗΕΝ



Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Τη διατήρηση των τραπεζικών λογαριασμών με αριθμούς 5285/038707-097 

λογαριασμός κεντρικού, 5285/041155-461 λογαριασμός του κάμπινγκ, 5285/041155-437 

λογαριασμός του παρκινγκ και 5285/070154-377  μισθοδοσίας Ε.Α.Π. στην Τράπεζα 

Πειραιώς υποκατάστημα Ιερισσού, που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες 

της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας. Διαχειριστής θα είναι η πρόεδρος κα. Ζαμανη Μαρία 

Ελένη και εξουσιοδοτείτε για κάθε είδους συναλλαγής, όπως επίσης εξουσιοδοτείται και 

για την χρήση του  winbank. Σε περίπτωση κωλύματος  ή απουσίας της προέδρου θα την 

αναπληρώνει για τα παραπάνω η αντιπρόεδρος της επιχείρησης κα. Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα, 

αφού όμως πρώτα ενημερωθεί η Τράπεζα εγγράφως από την επιχείρηση  για το κώλυμα 

εκπροσώπησης ή απουσίας της προέδρου.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 67/2019 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός  04-10-2019 

Η Πρόεδρος 
 
 
 
 

Μαρία Ελένη Ζαμάνη 
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