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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:

5

Αριθµός Απόφασης:

72

Αντικατάσταση µέλους επιτροπής

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 5ο θέµα
της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Στις 07-01-2017 ορίσαµε τις επιτροπές µε
την υπ’ αριθµόν 04/2017 απόφαση του ∆.Σ. Θα πρέπει να κάνουµε µια αλλαγή στην
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών µετά την παραίτηση της Ρίζου
Ευαγγελίας για προσωπικούς λόγους από την ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ. Προτείνω λοιπόν να
αντικαταστήσουµε το τακτικό µέλος της επιτροπής, Ρίζου Ευαγγελία µε τον Γεράκη
Ευάγγελο και σαν αναπληρωτή να ορίσουµε τον υπάλληλο του ∆ήµου Πανταζή
Σταµάτη. Επίσης θα την αντικαταστήσουµε και από αναπληρωµατικό µέλος στην
επιτροπή παρακολούθησης παραλαβής υπηρεσιών και θα ορίσουµε τον υπάλληλο του
∆ήµου Πανταζή Σταµάτη.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆ΑΕ µετά από διαλογική συζήτηση
σχετική µε το θέµα και αφού ακολούθησε ονοµαστική ψηφοφορία λαµβάνοντας υπόψη
τις διατάξεις της συστατικής της πράξης,».
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ µετά από διαλογική συζήτηση
σχετική µε το θέµα:

Αποφασίζει οµόφωνα
Την

αντικατάσταση του µέλους στην επιτροπή παρακολούθησης και

παραλαβής προµηθειών Ρίζου Ευαγγελίας από τον Γεράκη Ευάγγελο και ορισµό
αναπληρωτή του τον

υπάλληλου του ∆ήµου Πανταζή Σταµάτη. Επίσης την

αντικατάσταση και από αναπληρωµατικό µέλος

στην επιτροπή παρακολούθησης

παραλαβής υπηρεσιών της Ρίζου Ευαγγελίας και ορισµό του υπάλληλου του ∆ήµου
Πανταζή Σταµάτη.
Έτσι οι επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών έχουν ως
εξής.
1. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών
Α/Α

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

1

∆ροσινός Πέτρος

Ποδάρας Ζαφείριος

2

Γεράκης Ευάγγελος

Πανταζής Σταµάτης

3

Αναστασιάδης Στέφανος

Παρθενιώτης Θεόδωρος

Η Επιτροπή εισηγείται για όλα τα θέµατα παραλαβής του φυσικού αντικειµένου της
σύµβασης, προβαίνοντας, σε µακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς
ελέγχους του προς παραλαβή αντικειµένου της σύµβασης, εφόσον προβλέπεται από τη
σύµβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και
ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων
λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων.
2. Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών
Α/Α

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

1

Ποδάρας Ζαφείριος

∆ροσινός Πέτρος

2

Γεράκης Ευάγγελος

Πανταζής Σταµάτης

3

Παρθενιώτης Θεόδωρος

Αναστασιάδης Στέφανος

Η Επιτροπή είναι αρµόδια για την παραλαβή του αντικειµένου τµηµατικού ή
συνολικού σύµβασης παροχής υπηρεσιών.
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Οι Επιτροπές έχουν ετήσια διάρκεια και ισχύουν στην προκειµένη έως το τέλος του
2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 72/2017
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασµα
Ιερισσός 02-10-2017
Ο Πρόεδρος

Βαλσαµής Ελευθέριος

