
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 19/10-10-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (10) δέκα  του μηνός 

Οκτωβρίου του χρόνου 2019 και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 805/07-10-2019 πρόσκληση 

της Προέδρου, 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:  4 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  73  

 

Η πρόεδρος της επιχείρησης Μαρία Ελένη Ζαμάνη, εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Με την υπ αριθμόν 75/2017 απόφαση ΔΣ της επιχείρησης 

κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του leasing για την αγορά οχήματος στην Autohellas ATEE (Hertz). 

Στις 28 Νοεμβρίου 2017  παραλάβαμε το όχημα  Nissan navara, με αριθμό κυκλοφορίας ΙTN 8215.  

Θα πρέπει κατόπιν της αλλαγής διοίκησης στην ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ να καθορίσουμε νέο εκπρόσωπο 

για το εταιρικό αυτοκίνητο προκειμένου να αναλάβει ότι χρειάζεται για επίσημα έγγραφα και 

γενικότερα ότι απαιτείται για την  έννομη  κυκλοφορία του  αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο 

χρησιμοποιείται για τις γενικότερες υπηρεσιακές ανάγκες της επιχείρησης και θα πρέπει να 

καθορίσουμε και ποιοι οδηγοί θα μπορούν να οδηγούν υπηρεσιακά το όχημα για τις ανάγκες της 

επιχείρησης, εφόσον έχουν ελεγχτεί ότι έχουν την απαραίτητη άδεια οδήγησης». 

 

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

Θέμα 

 

 
Αλλαγή εκπροσώπου για το εταιρικό αυτοκίνητο μέσω leasing 

ΑΔΑ: 6Ζ7ΚΟΕΥ9-ΣΑΩ



                                                           Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Α.  Τον καθορισμό νέου εκπρόσωπου  για το εταιρικό αυτοκίνητο της επιχείρησης Nissan navara με 

αριθμό κυκλοφορίας  ΙTN 8215 που θα  αναλάβει ότι χρειάζεται για  τα επίσημα έγγραφα και 

γενικότερα ότι χρειάζεται για την έννομη  κυκλοφορία του  αυτοκινήτου  

 Β. Ορίζουμε ως οδηγούς  για το  εταιρικό αυτοκίνητο της επιχείρησης Nissan navara με αριθμό 

κυκλοφορίας  ΙTN 8215 την Πρόεδρο Μαρία Ελένη Ζαμάνη  και τον Manager  της επιχείρησης κο 

Δουλδέρη Σταύρο. Σε περίπτωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με άδεια οδήγησης θα 

λαμβάνετε εκ νέου απόφαση ΔΣ για να δοθεί εξουσιοδότηση οδήγησης και θα ενημερώνεται η  

HERTZ. 

Γ. Εξουσιοδοτεί την πρόεδρο για κάθε νόμιμη ενέργεια 

  

 

                                          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  73/2019 

    

  Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 10-10-2019 

 
Η Πρόεδρος  

 
 
 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 

ΑΔΑ: 6Ζ7ΚΟΕΥ9-ΣΑΩ
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