
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  22/12-11-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τρίτη (12) δώδεκα του μηνός 

Νοεμβρίου του χρόνου 2019 και ώρα 11:00π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, με την από αριθμό πρωτοκόλλου  867/05-11-2019 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:  04 

 

Ορισμός υπευθύνου καταμέτρησης επιβαινόντων σκάφους 
‘Αμμουλιανή 2003’ 
 

Αριθμός Απόφασης:  82  

 

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

διάταξης ανέφερε τα εξής: « Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 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. Με την υπ αρ. 50/2019 

απόφαση του ΔΣ της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ ορίσαμε  υπεύθυνο και αναπληρωτή, για το Σκάφος 

''Αμμουλιανή 2003'', υποκατάστημα της ΑΞΤΑΔΑ, όπου εκτελεί δρομολόγια από Αμμουλιανή - 

Τρυπητή και το αντίστροφο, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την καταμέτρηση επιβαινόντων και για 

όσα ορίζουν οι παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις. Επειδή η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ δεν διαθέτει πλην 

του πληρώματος προσωπικό κι ούτε δύναται να προσλάβει μόνο για την καταμέτρηση ορίσαμε με 

την ως άνω  50/2019 απόφαση του ΔΣ ως υπεύθυνο τον πρώην  Πρόεδρο της Επιχείρησης κ. 

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

κοινότητας  Αμμουλιανής. Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή διοίκησης στην ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α 

ΑΔΑ: ΩΖΚΨΟΕΥ9-Ζ1Φ



Δ.ΑΕ πρέπει να προχωρήσουμε στην αντικατάσταση του υπευθύνου καταμέτρησης. Προτείνω η 

νέα υπεύθυνος καταμέτρησης να είναι η Πρόεδρος της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ κα Ζαμάνη Μαρία Ελένη ».  

 

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

Θέμα 

 

                                                           Αποφασίζει  ομόφωνα 

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

υποκατάστημα της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α, όπου εκτελεί δρομολόγια από Αμμουλιανή- Τρυπητή και το 

αντίστροφο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 23/99, την Πρόεδρο της 

Επιχείρησης κ. Ζαμάνη Μαρία Ελένη  και αναπληρωτής της να παραμείνει ο ίδιος, δηλαδή  κ. 

Τσακνής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας  Αμμουλιανής» 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 82/2019 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός   12-11-2019 

 
Η Πρόεδρος 

 
 
 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 

 

ΑΔΑ: ΩΖΚΨΟΕΥ9-Ζ1Φ
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