
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 24/05-12-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη  (05) πέντε του μηνός 

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

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, με την από αριθμό πρωτοκόλλου 946/02-12-2019 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 
 

Μήτρου Αικατερίνη  
Μίτιντζης Τρύφων 
 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  4 Έκδοση κάρτας καταθέσεων στην Τράπεζα Πειραιώς 

 

Αριθμός Απόφασης:  

 

91 

 

 

 
 

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

διάταξης ανέφερε τα εξής: « H ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δημοτική ΑΕ είναι ανώνυμη εμπορική επιχείρηση, που 

λειτουργεί τα υποκαταστήματά της καθ όλη την διάρκεια του έτους.   

Επειδή είναι αναγκαία σχεδόν καθημερινά (ειδικά κατά τη θερινή περίοδο), η παρουσία μας 

στην Τράπεζα Πειραιώς, όπου διατηρούνται οι λογαριασμοί της Επιχείρησης, και λόγω φόρτου 

εργασίας υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στο ταμείο, προτείνω να εκδοθεί μία κάρτα καταθέσεων, 

όπου διαχειριστής της, θα είναι η Πρόεδρος της Επιχείρησης και θα μπορεί να κάνει καταθέσεις 

από το μηχάνημα ΑΤΜ που διαθέτει η Τράπεζα. Επίσης κατά αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχει η 

δυνατότητα κατάθεσης χρημάτων οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, αλλά και τα σαββατοκύριακα, 

όπου ειδικά κατά τη θερινή περίοδο αυτό είναι απαραίτητο».  

 

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

θέμα: 

 

 

ΑΔΑ: ΨΑΓ7ΟΕΥ9-4Ε4



Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Να εκδοθεί μία κάρτα καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς, όπου διαχειριστής της, θα είναι 

η Πρόεδρος της Επιχείρησης και θα μπορεί να κάνει καταθέσεις από το μηχάνημα ΑΤΜ που 

διαθέτει η Τράπεζα. Δύναται το διοικητικό συμβούλιο με απόφαση του να ορίζει κι άλλο άτομο 

μέλος, εργαζόμενο, ή συνεργάτη της επιχείρησης που θα μπορεί να κάνει καταθέσεις μέσω της 

κάρτας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 91/2019 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 05-12-2019 

 
Η Πρόεδρος 

 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
 

ΑΔΑ: ΨΑΓ7ΟΕΥ9-4Ε4



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 24/05-12-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη  (05) πέντε του μηνός 

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

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, με την από αριθμό πρωτοκόλλου 946/02-12-2019 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 
 

Μήτρου Αικατερίνη  
Μίτιντζης Τρύφων 
 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  4 Έκδοση κάρτας καταθέσεων στην Τράπεζα Πειραιώς 

 

Αριθμός Απόφασης:  

 

91 

 

 

 
 

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

διάταξης ανέφερε τα εξής: « H ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δημοτική ΑΕ είναι ανώνυμη εμπορική επιχείρηση, που 

λειτουργεί τα υποκαταστήματά της καθ όλη την διάρκεια του έτους.   

Επειδή είναι αναγκαία σχεδόν καθημερινά (ειδικά κατά τη θερινή περίοδο), η παρουσία μας 

στην Τράπεζα Πειραιώς, όπου διατηρούνται οι λογαριασμοί της Επιχείρησης, και λόγω φόρτου 

εργασίας υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στο ταμείο, προτείνω να εκδοθεί μία κάρτα καταθέσεων, 

όπου διαχειριστής της, θα είναι η Πρόεδρος της Επιχείρησης και θα μπορεί να κάνει καταθέσεις 

από το μηχάνημα ΑΤΜ που διαθέτει η Τράπεζα. Επίσης κατά αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχει η 

δυνατότητα κατάθεσης χρημάτων οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, αλλά και τα σαββατοκύριακα, 

όπου ειδικά κατά τη θερινή περίοδο αυτό είναι απαραίτητο».  

 

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

θέμα: 

 

 

ΑΔΑ: ΨΑΓ7ΟΕΥ9-4Ε4



Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Να εκδοθεί μία κάρτα καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς, όπου διαχειριστής της, θα είναι 

η Πρόεδρος της Επιχείρησης και θα μπορεί να κάνει καταθέσεις από το μηχάνημα ΑΤΜ που 

διαθέτει η Τράπεζα. Δύναται το διοικητικό συμβούλιο με απόφαση του να ορίζει κι άλλο άτομο 

μέλος, εργαζόμενο, ή συνεργάτη της επιχείρησης που θα μπορεί να κάνει καταθέσεις μέσω της 

κάρτας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 91/2019 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 05-12-2019 

 
Η Πρόεδρος 

 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
 

ΑΔΑ: ΨΑΓ7ΟΕΥ9-4Ε4



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 24/05-12-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη  (05) πέντε του μηνός 

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

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, με την από αριθμό πρωτοκόλλου 946/02-12-2019 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 
 

Μήτρου Αικατερίνη  
Μίτιντζης Τρύφων 
 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  4 Έκδοση κάρτας καταθέσεων στην Τράπεζα Πειραιώς 

 

Αριθμός Απόφασης:  

 

91 

 

 

 
 

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

διάταξης ανέφερε τα εξής: « H ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δημοτική ΑΕ είναι ανώνυμη εμπορική επιχείρηση, που 

λειτουργεί τα υποκαταστήματά της καθ όλη την διάρκεια του έτους.   

Επειδή είναι αναγκαία σχεδόν καθημερινά (ειδικά κατά τη θερινή περίοδο), η παρουσία μας 

στην Τράπεζα Πειραιώς, όπου διατηρούνται οι λογαριασμοί της Επιχείρησης, και λόγω φόρτου 

εργασίας υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στο ταμείο, προτείνω να εκδοθεί μία κάρτα καταθέσεων, 

όπου διαχειριστής της, θα είναι η Πρόεδρος της Επιχείρησης και θα μπορεί να κάνει καταθέσεις 

από το μηχάνημα ΑΤΜ που διαθέτει η Τράπεζα. Επίσης κατά αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχει η 

δυνατότητα κατάθεσης χρημάτων οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, αλλά και τα σαββατοκύριακα, 

όπου ειδικά κατά τη θερινή περίοδο αυτό είναι απαραίτητο».  

 

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

θέμα: 

 

 

ΑΔΑ: ΨΑΓ7ΟΕΥ9-4Ε4



Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Να εκδοθεί μία κάρτα καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς, όπου διαχειριστής της, θα είναι 

η Πρόεδρος της Επιχείρησης και θα μπορεί να κάνει καταθέσεις από το μηχάνημα ΑΤΜ που 

διαθέτει η Τράπεζα. Δύναται το διοικητικό συμβούλιο με απόφαση του να ορίζει κι άλλο άτομο 

μέλος, εργαζόμενο, ή συνεργάτη της επιχείρησης που θα μπορεί να κάνει καταθέσεις μέσω της 

κάρτας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 91/2019 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 05-12-2019 

 
Η Πρόεδρος 

 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
 

ΑΔΑ: ΨΑΓ7ΟΕΥ9-4Ε4



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 24/05-12-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη  (05) πέντε του μηνός 

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

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, με την από αριθμό πρωτοκόλλου 946/02-12-2019 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 
 

Μήτρου Αικατερίνη  
Μίτιντζης Τρύφων 
 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  4 Έκδοση κάρτας καταθέσεων στην Τράπεζα Πειραιώς 

 

Αριθμός Απόφασης:  

 

91 

 

 

 
 

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

διάταξης ανέφερε τα εξής: « H ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δημοτική ΑΕ είναι ανώνυμη εμπορική επιχείρηση, που 

λειτουργεί τα υποκαταστήματά της καθ όλη την διάρκεια του έτους.   

Επειδή είναι αναγκαία σχεδόν καθημερινά (ειδικά κατά τη θερινή περίοδο), η παρουσία μας 

στην Τράπεζα Πειραιώς, όπου διατηρούνται οι λογαριασμοί της Επιχείρησης, και λόγω φόρτου 

εργασίας υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στο ταμείο, προτείνω να εκδοθεί μία κάρτα καταθέσεων, 

όπου διαχειριστής της, θα είναι η Πρόεδρος της Επιχείρησης και θα μπορεί να κάνει καταθέσεις 

από το μηχάνημα ΑΤΜ που διαθέτει η Τράπεζα. Επίσης κατά αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχει η 

δυνατότητα κατάθεσης χρημάτων οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, αλλά και τα σαββατοκύριακα, 

όπου ειδικά κατά τη θερινή περίοδο αυτό είναι απαραίτητο».  

 

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

θέμα: 

 

 

ΑΔΑ: ΨΑΓ7ΟΕΥ9-4Ε4



Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Να εκδοθεί μία κάρτα καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς, όπου διαχειριστής της, θα είναι 

η Πρόεδρος της Επιχείρησης και θα μπορεί να κάνει καταθέσεις από το μηχάνημα ΑΤΜ που 

διαθέτει η Τράπεζα. Δύναται το διοικητικό συμβούλιο με απόφαση του να ορίζει κι άλλο άτομο 

μέλος, εργαζόμενο, ή συνεργάτη της επιχείρησης που θα μπορεί να κάνει καταθέσεις μέσω της 

κάρτας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 91/2019 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 05-12-2019 

 
Η Πρόεδρος 

 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 24/05-12-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη  (05) πέντε του μηνός 

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

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, με την από αριθμό πρωτοκόλλου 946/02-12-2019 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 
 

Μήτρου Αικατερίνη  
Μίτιντζης Τρύφων 
 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  4 Έκδοση κάρτας καταθέσεων στην Τράπεζα Πειραιώς 

 

Αριθμός Απόφασης:  

 

91 

 

 

 
 

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

διάταξης ανέφερε τα εξής: « H ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δημοτική ΑΕ είναι ανώνυμη εμπορική επιχείρηση, που 

λειτουργεί τα υποκαταστήματά της καθ όλη την διάρκεια του έτους.   

Επειδή είναι αναγκαία σχεδόν καθημερινά (ειδικά κατά τη θερινή περίοδο), η παρουσία μας 

στην Τράπεζα Πειραιώς, όπου διατηρούνται οι λογαριασμοί της Επιχείρησης, και λόγω φόρτου 

εργασίας υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στο ταμείο, προτείνω να εκδοθεί μία κάρτα καταθέσεων, 

όπου διαχειριστής της, θα είναι η Πρόεδρος της Επιχείρησης και θα μπορεί να κάνει καταθέσεις 

από το μηχάνημα ΑΤΜ που διαθέτει η Τράπεζα. Επίσης κατά αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχει η 

δυνατότητα κατάθεσης χρημάτων οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, αλλά και τα σαββατοκύριακα, 

όπου ειδικά κατά τη θερινή περίοδο αυτό είναι απαραίτητο».  

 

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

θέμα: 
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Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Να εκδοθεί μία κάρτα καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς, όπου διαχειριστής της, θα είναι 

η Πρόεδρος της Επιχείρησης και θα μπορεί να κάνει καταθέσεις από το μηχάνημα ΑΤΜ που 

διαθέτει η Τράπεζα. Δύναται το διοικητικό συμβούλιο με απόφαση του να ορίζει κι άλλο άτομο 

μέλος, εργαζόμενο, ή συνεργάτη της επιχείρησης που θα μπορεί να κάνει καταθέσεις μέσω της 

κάρτας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 91/2019 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 05-12-2019 
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Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 24/05-12-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη  (05) πέντε του μηνός 

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

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, με την από αριθμό πρωτοκόλλου 946/02-12-2019 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 
 

Μήτρου Αικατερίνη  
Μίτιντζης Τρύφων 
 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  4 Έκδοση κάρτας καταθέσεων στην Τράπεζα Πειραιώς 

 

Αριθμός Απόφασης:  

 

91 

 

 

 
 

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

διάταξης ανέφερε τα εξής: « H ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δημοτική ΑΕ είναι ανώνυμη εμπορική επιχείρηση, που 

λειτουργεί τα υποκαταστήματά της καθ όλη την διάρκεια του έτους.   

Επειδή είναι αναγκαία σχεδόν καθημερινά (ειδικά κατά τη θερινή περίοδο), η παρουσία μας 

στην Τράπεζα Πειραιώς, όπου διατηρούνται οι λογαριασμοί της Επιχείρησης, και λόγω φόρτου 

εργασίας υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στο ταμείο, προτείνω να εκδοθεί μία κάρτα καταθέσεων, 

όπου διαχειριστής της, θα είναι η Πρόεδρος της Επιχείρησης και θα μπορεί να κάνει καταθέσεις 

από το μηχάνημα ΑΤΜ που διαθέτει η Τράπεζα. Επίσης κατά αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχει η 

δυνατότητα κατάθεσης χρημάτων οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, αλλά και τα σαββατοκύριακα, 

όπου ειδικά κατά τη θερινή περίοδο αυτό είναι απαραίτητο».  

 

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

θέμα: 

 

 

ΑΔΑ: ΨΑΓ7ΟΕΥ9-4Ε4



Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Να εκδοθεί μία κάρτα καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς, όπου διαχειριστής της, θα είναι 

η Πρόεδρος της Επιχείρησης και θα μπορεί να κάνει καταθέσεις από το μηχάνημα ΑΤΜ που 

διαθέτει η Τράπεζα. Δύναται το διοικητικό συμβούλιο με απόφαση του να ορίζει κι άλλο άτομο 

μέλος, εργαζόμενο, ή συνεργάτη της επιχείρησης που θα μπορεί να κάνει καταθέσεις μέσω της 

κάρτας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 91/2019 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 05-12-2019 

 
Η Πρόεδρος 

 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
 

ΑΔΑ: ΨΑΓ7ΟΕΥ9-4Ε4



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 24/05-12-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη  (05) πέντε του μηνός 

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

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, με την από αριθμό πρωτοκόλλου 946/02-12-2019 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 
 

Μήτρου Αικατερίνη  
Μίτιντζης Τρύφων 
 

 

 Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα 
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στην Τράπεζα Πειραιώς, όπου διατηρούνται οι λογαριασμοί της Επιχείρησης, και λόγω φόρτου 

εργασίας υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στο ταμείο, προτείνω να εκδοθεί μία κάρτα καταθέσεων, 

όπου διαχειριστής της, θα είναι η Πρόεδρος της Επιχείρησης και θα μπορεί να κάνει καταθέσεις 

από το μηχάνημα ΑΤΜ που διαθέτει η Τράπεζα. Επίσης κατά αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχει η 

δυνατότητα κατάθεσης χρημάτων οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, αλλά και τα σαββατοκύριακα, 

όπου ειδικά κατά τη θερινή περίοδο αυτό είναι απαραίτητο».  
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 05-12-2019 

 
Η Πρόεδρος 

 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
 

ΑΔΑ: ΨΑΓ7ΟΕΥ9-4Ε4



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 24/05-12-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη  (05) πέντε του μηνός 

Δεκεμβρίου του χρόνου 2019 και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 
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εργασίας υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στο ταμείο, προτείνω να εκδοθεί μία κάρτα καταθέσεων, 

όπου διαχειριστής της, θα είναι η Πρόεδρος της Επιχείρησης και θα μπορεί να κάνει καταθέσεις 

από το μηχάνημα ΑΤΜ που διαθέτει η Τράπεζα. Επίσης κατά αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχει η 

δυνατότητα κατάθεσης χρημάτων οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, αλλά και τα σαββατοκύριακα, 
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διαθέτει η Τράπεζα. Δύναται το διοικητικό συμβούλιο με απόφαση του να ορίζει κι άλλο άτομο 
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συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, με την από αριθμό πρωτοκόλλου 946/02-12-2019 πρόσκληση 

της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. 
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διάταξης ανέφερε τα εξής: « H ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δημοτική ΑΕ είναι ανώνυμη εμπορική επιχείρηση, που 

λειτουργεί τα υποκαταστήματά της καθ όλη την διάρκεια του έτους.   

Επειδή είναι αναγκαία σχεδόν καθημερινά (ειδικά κατά τη θερινή περίοδο), η παρουσία μας 

στην Τράπεζα Πειραιώς, όπου διατηρούνται οι λογαριασμοί της Επιχείρησης, και λόγω φόρτου 

εργασίας υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στο ταμείο, προτείνω να εκδοθεί μία κάρτα καταθέσεων, 

όπου διαχειριστής της, θα είναι η Πρόεδρος της Επιχείρησης και θα μπορεί να κάνει καταθέσεις 

από το μηχάνημα ΑΤΜ που διαθέτει η Τράπεζα. Επίσης κατά αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχει η 
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όπου ειδικά κατά τη θερινή περίοδο αυτό είναι απαραίτητο».  
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κάρτας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 91/2019 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη                                
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 
Ζήκα Ζαχαρούλα 
 

Μήτρου Αικατερίνη  
Μίτιντζης Τρύφων 
 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  4 Έκδοση κάρτας καταθέσεων στην Τράπεζα Πειραιώς 

 

Αριθμός Απόφασης:  

 

91 

 

 

 
 

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

διάταξης ανέφερε τα εξής: « H ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δημοτική ΑΕ είναι ανώνυμη εμπορική επιχείρηση, που 

λειτουργεί τα υποκαταστήματά της καθ όλη την διάρκεια του έτους.   

Επειδή είναι αναγκαία σχεδόν καθημερινά (ειδικά κατά τη θερινή περίοδο), η παρουσία μας 

στην Τράπεζα Πειραιώς, όπου διατηρούνται οι λογαριασμοί της Επιχείρησης, και λόγω φόρτου 

εργασίας υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στο ταμείο, προτείνω να εκδοθεί μία κάρτα καταθέσεων, 

όπου διαχειριστής της, θα είναι η Πρόεδρος της Επιχείρησης και θα μπορεί να κάνει καταθέσεις 

από το μηχάνημα ΑΤΜ που διαθέτει η Τράπεζα. Επίσης κατά αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχει η 

δυνατότητα κατάθεσης χρημάτων οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, αλλά και τα σαββατοκύριακα, 

όπου ειδικά κατά τη θερινή περίοδο αυτό είναι απαραίτητο».  

 

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

θέμα: 
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Αποφασίζει  ομόφωνα 
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διαθέτει η Τράπεζα. Δύναται το διοικητικό συμβούλιο με απόφαση του να ορίζει κι άλλο άτομο 

μέλος, εργαζόμενο, ή συνεργάτη της επιχείρησης που θα μπορεί να κάνει καταθέσεις μέσω της 

κάρτας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 91/2019 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 05-12-2019 
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