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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 18/02-10-2017 τακτικής συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α.
∆ηµοτικής Α.Ε
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα ∆ευτέρα (02) δύο
του µηνός Οκτωβρίου του χρόνου 2017 και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 781/2017 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

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα

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

4

Αριθµός Απόφασης:

71

Οικιοθελής αποχώρηση εργαζοµένου

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 4ο θέµα
της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Η Ρίζου Ευαγγελία προσλήφθηκε στην
ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ (πρώην ∆ηµοτική Επιχείρηση Σταγείρων-Ακάνθου) στις 01-062004, ως υπάλληλος γραφείου, µέσω προγράµµατος ΑΜΕΑ, κι εργαζόταν µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έως σήµερα.
Για προσωπικούς της λόγους, που δεν έχουν να κάνουν µε την εργασία της
υπέβαλλε την παραίτησή της από την Επιχείρηση, µε τελευταία ηµεροµηνία εργασίας
της την 11/10/2017 που λήγει και η άδεια της.
Προτείνω να αποδεχτούµε την παραίτηση της εργαζοµένης, καθώς πρόκειται
για προσωπικούς λόγους και να την ευχαριστήσουµε για τις υπηρεσίες που
προσέφερε στην επιχείρηση όλα αυτά τα χρόνια».

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

Αποφασίζει οµόφωνα
Την αποδοχή της παραίτησης της εργαζοµένης, Ρίζου Ευαγγελία, υπάλληλος
γραφείου της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, καθώς πρόκειται για προσωπικούς της λόγους. Εξουσιοδοτεί τον λογιστή για
την αναγγελία στον ΟΑΕ∆.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 71/2017
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασµα
Ιερισσός 02-10-2017
Ο Πρόεδρος

Βαλσαµής Ελευθέριος

