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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 02/23-01-2017 τακτικής συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα ∆ευτέρα (23) είκοσι τρεις του
µηνός Ιανουαρίου του χρόνου 2017 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆.ΑΕ, ύστερα από την µε αριθµό πρωτοκόλλου 48/2017 πρόσκληση
του Προέδρου, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Βαλσαµής Ελευθέριος
Καρίνας Γεώργιος
Λυκάκη Χρυσαυγή
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Αριθµός Θέµατος:

2

Αριθµός Απόφασης:

08

Ορισµός τεχνικού ασφαλείας

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 2ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-62010), η επιχείρησή µας θα πρέπει να ορίσει Τεχνικό Ασφαλείας για το προσωπικό Ι∆ΑΧ και
Ι∆ΟΧ, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή µέτρων για την προαγωγή της υγείας και της
ασφάλειας των εργαζοµένων κατά την εργασία και την πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων και
την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των
εργατικών ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών, την ενηµέρωση, τη διαβούλευση, την
ισόρροπη συµµετοχή, την κατάρτιση των εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους
κανόνες για την εφαρµογή των γενικών αυτών αρχών. Κατά την περίοδο 2016 είχα ορισθεί ο ίδιος
προτείνω να ορίσουµε ως Τεχνικό Ασφαλείας της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆ηµοτικής ΑΕ και για το 2017 τον
Πρόεδρο της Επιχείρησης κ. Βαλσαµή Ελευθέριο, εφόσον αυτό επιτρέπεται σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία».

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ µετά από διαλογική συζήτηση σχετική µε το
θέµα:

Αποφασίζει οµόφωνα
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Ορίζουµε ως Τεχνικό Ασφαλείας της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆ηµοτικής ΑΕ τον Πρόεδρο της
Επιχείρησης κ. Βαλσαµή Ελευθέριο, για το πάσης φύσεως προσωπικό της ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ, ο
οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων κατά την ώρα εργασίας σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) και την ασφάλεια και τις προδιαγραφές των
χώρων εργασίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 08/2017
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασµα
Ιερισσός 23-01-2017
Ο Πρόεδρος

Βαλσαµής Ελευθέριος

