
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:  7  

 

Αριθμός Απόφασης:  

 

76 

 

 

   Η Πρόεδρος της επιχείρησης Μαρία Ελένη Ζαμάνη, εισηγούμενη το 7ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Με το υπ. αριθμόν 814/2019 εισερχόμενο αίτημα του 

συλλόγου «Σύλλογος Εθελοντών Δάσους Χριστουγέννων», με ΑΦΜ 997382635,  μας ζητήθηκε η 

παραχώρηση της αίθουσας 3D για το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2019 - Δεκέμβριος 2019, 

προκειμένου να πραγματοποιηθούν προβολές ταινιών. Οι προβολές αυτές θα πραγματοποιηθούν  

στα πλαίσια ένταξης του συλλόγου στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων για την πρόσκληση με 

θέμα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιχορηγήσεις /Αιγίδες Πολιτιστικών Δράσεων 

και Προγραμμάτων για Παιδιά και Εφήβους (έως 18 ετών).  

Προτείνω να γίνει παραχώρηση της αίθουσας 3D στον Σύλλογο Εθελοντών Δάσους 

Χριστουγέννων, με ΑΦΜ 997382635, το χρονικό διάστημα Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2019. Η 

βασική προϋπόθεση της παραχώρησης είναι η υποχρέωση του συλλόγου «Σύλλογος Εθελοντών 

Δάσους Χριστουγέννων», να επιμεληθεί την ευπρέπεια  και καθαριότητα του χώρου μετά το τέλος 

των προβολών  

 

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

Παραχώρηση αίθουσας 3D  
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θέμα: 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Α. Την δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας 3D στον σύλλογο Εθελοντών Δάσους Χριστουγέννων, 

με ΑΦΜ 997382635, για κάποιες προβολές για το χρονικό διάστημα Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2019. 

που θα πραγματοποιηθούν  στα πλαίσια ένταξης του συλλόγου στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων 

για την πρόσκληση με θέμα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιχορηγήσεις /Αιγίδες 

Πολιτιστικών Δράσεων και Προγραμμάτων για Παιδιά και Εφήβους (έως 18 ετών).  Η βασική 

προϋπόθεση της παραχώρησης είναι η υποχρέωση του συλλόγου  

 να επιμεληθεί την ευπρέπεια και καθαριότητα  του χώρου μετά το τέλος των προβολών  

 να αποκαταστήσει τυχόν ζημιές που θα προέρθουν από την χρήση της αίθουσας 

 να δηλώσει έγκαιρα τις ακριβής μέρες και ώρες των προβολών 

Β. Να κοινοποιήσει την απόφαση στον σύλλογο . 

 

 
 
 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 76/2019 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

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

 
Η Πρόεδρος 

 
 
 
 

Μαρία Ελένη Ζαμάνη 
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