
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:  7 

 

Ενεργειακή Κοινότητα Αριστοτέλης συνέχιση   και 
Ορισμός νέου εκπροσώπου 
 

Αριθμός Απόφασης:  85  

 

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

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Δυνάμει της υπ ‘αριθμόν 7/2019 πράξη έγκρισης του Ειρηνοδικείου 

Αρναίας αναγνωρίστηκε αστικός συνεταιρισμός με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,. Ο αστικός αυτός 

συνεταιρισμός είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και δεν έχει τη δυνατότητα διανομής 

πλεονασμάτων χρήσης. Στον ως άνω αστικό συνεταιρισμό συμμετέχουν ο Δήμος Αριστοτέλη, το 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη ως Ν.Π.Δ.Δ, το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου 

Αριστοτέλη ως Ν.Π.Δ.Δ., η Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ως 

Ν.Π.Ι.Δ. και η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Α.Ε, «Α.Ξ.Τ.Α.Δ.Α  Δ.Α.Ε.»  Η 

έδρα του είναι η Ιερισσός Δήμου Αριστοτέλη ενώ η χρονική διάρκεια της ενεργειακής κοινότητας 

ορίστηκε σε 30 χρόνια. 

Τα κεφάλαια του αστικού συνεταιρισμού  - Ενεργειακής Κοινότητας « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 

ΑΔΑ: Ψ9ΩΙΟΕΥ9-Λ1Ρ



απαρτίζονται από: α) τις συνεταιριστικές μερίδες β) το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο γ) το 

έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο δ) το ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο ε) το δικαίωμα εγγραφής , τις 

συνδρομές και τις εισφορές στ) τις δωρεές και τα έσοδα από οποιαδήποτε άλλη αιτία που 

αποκτήθηκαν νόμιμα ζ) τα λαμβανόμενα δάνεια. Η συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων   

ανέρχεται στα 3.000,00 €, το οποίο αποτελείται από εκατό (100) συνεταιριστικές μερίδες αξίας 

30,00 € η κάθε μία. Κάθε μέλος συμμετείχε υποχρεωτικά στο Κεφάλαιο της ενεργειακής 

κοινότητας με το ποσό των 600 ευρώ λαμβάνοντας είκοσι (20) συνεταιριστικές μερίδες (1 

υποχρεωτική και 19 προαιρετικές ) αξίας 30,00€ η κάθε μία. 

Λόγω των εκλογών της 26ης Μαϊου 2019 και του εκλογικού αποτελέσματος, άλλαξε η 

σύνθεση και κατ’ επέκταση η εκπροσώπηση των μετεχόντων στον ως άνω αστικό συνεταιρισμό. 

Κατόπιν των παραπάνω  ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

1.Την παροχή εξουσιοδότησης προς την Προέδρο κα Μαρία-Ελένη Ζαμάνη του Θωμά με ΑφΜ 

109529738 και με ΔΑΤ ΑΕ 825076/2007/ΑΤ Αρναίας να εκπροσωπεί την Δημοτική Επιχείρηση 

Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων στον ως άνω αστικό συνεταιρισμό (Γενικές Συνελεύσεις κλπ) 

με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»  

2. Τον ορισμό της κυρίας Αϊβαζίδου Κλεοπάτρας με ΑΦΜ 047851682 και με ΔΑΤ ΑΑ 

487012/2004/ΑΤ Αρναίας ως αναπληρώτρια της Προέδρου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ  κας Ζαμάνη 

Μαρία Ελένη, στον ως άνω αστικό συνεταιρισμό. 

 3. Τον ορισμό της Προέδρου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ  κας Ζαμάνη Μαρίας Ελένης ως ελέγκτριας της 

πρώτης διαχειριστικής χρήσης με λήξη την 31-12-2019  του αστικού συνεταιρισμού  - Ενεργειακής 

Κοινότητας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 

 

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

Θέμα 

 

                                                           Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
11.Την παροχή εξουσιοδότησης προς την Προέδρο κα Μαρία-Ελένη Ζαμάνη του Θωμά με ΑφΜ 

109529738 και με ΔΑΤ ΑΕ 825076/2007/ΑΤ Αρναίας να εκπροσωπεί την Δημοτική Επιχείρηση 

Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων στον ως άνω αστικό συνεταιρισμό (Γενικές Συνελεύσεις κλπ) 

ΑΔΑ: Ψ9ΩΙΟΕΥ9-Λ1Ρ



με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»  

2. Τον ορισμό της κυρίας Αϊβαζίδου Κλεοπάτρας με ΑΦΜ 047851682 και με ΔΑΤ ΑΑ 

487012/2004/ΑΤ Αρναίας ως αναπληρώτρια της Προέδρου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ  κας Ζαμάνη 

Μαρία Ελένη, στον ως άνω αστικό συνεταιρισμό 

 3. Τον ορισμό της Προέδρου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ  κας Ζαμάνη Μαρίας Ελένης ως ελέγκτριας της 

πρώτης διαχειριστικής χρήσης με λήξη την 31-12-2019  του αστικού συνεταιρισμού  - Ενεργειακής 

Κοινότητας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 

Εξουσιοδοτεί την πρόεδρο για κάθε νόμιμη ενέργεια. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 85/2019 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

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

 
Η Πρόεδρος 

 
 
 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 

ΑΔΑ: Ψ9ΩΙΟΕΥ9-Λ1Ρ


		2019-11-22T12:57:10+0200
	Athens




