INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.12.15 15:37:18
EET
Reason:
Location: Athens
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 21/04-12-2017 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Δευτέρα (04) τέσσερις του
μηνός Δεκεμβρίου του χρόνου 2017 και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό
συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 916/2017 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:

6

Αριθμός Απόφασης:

90

Καθορισμός οδηγών οχήματος

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Με την υπ αριθμόν 75/2017 απόφαση ΔΣ της επιχείρησης
κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του leasing για την αγορά οχήματος. Στις 28 Νοεμβρίου παραλάβαμε
το όχημα Nissan navara. Θα πρέπει να καθορίσουμε ποιοι οδηγοί θα μπορούν να οδηγούν
υπηρεσιακά το όχημα για τις ανάγκες της επιχείρησης κι αφού ελεγχτεί ότι έχουν την απαραίτητη
άδεια οδήγησης»

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

Αποφασίζει ομόφωνα
Τον καθορισμό των οδηγών του οχήματος της επιχείρησης Nissan navara με αριθμό
κυκλοφορίας ΙTN.8215 για υπηρεσιακές ανάγκες κατόπιν διαταγής πορείας ως εξής:
1. Βαλσαμής Ελευθέριος πρόεδρος ΔΣ
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2. Καρίνας Γεώργιος αντιπρόεδρος ΔΣ
3. Δουλδέρης Σταύρος σύμβουλος επιχείρησης
4. Ποδάρας Ζαφείριος υπάλληλος ΙΔΑΧ
5. Αναστασιάδης Στέφανος υπάλληλος ΙΔΑΧ
Σε περίπτωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού μα άδεια οδήγησης θα λαμβάνετε εκ νέου απόφαση
ΔΣ για να δοθεί εξουσιοδότηση οδήγησης.
Για την οδήγηση του εν λόγω οχήματος δεν απαιτείτε επαγγελματική άδεια οδήγησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 90/2017

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 04-12-2017
Ο Πρόεδρος

Βαλσαμής Ελευθέριος

