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Από το πρακτικό της 02/14-01-2021 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (14) δέκα τέσσερις του
μηνός Ιανουαρίου του χρόνου 2021 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό
συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12/11-01-2021 πρόσκληση της
Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και τηρώντας πάντα όλα τα
μέτρα προστασίας (ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 55/Α/1-3-2020 –
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης Άρθρο 10- Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία
Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 παρ. 1).
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα
Ζήκα Ζαχαρούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μήτρου Αικατερίνη
Μίτιντζης Τρύφων

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

05

Αριθμός Απόφασης:

07

Συγκρότηση 3μελούς επιτροπής για πρόσληψη προσωπικού
έτους 2021

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής: « Για την σωστή και ομαλή διαχείριση λειτουργίας της Αξιοποίησης
Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη, θα πρέπει να ορίσουμε τριμελής επιτροπή η οποία θα
είναι αρμόδια για τις προκηρύξεις και την αξιολόγηση, των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για
πρόσληψη μέσω προκηρύξεων ΑΣΕΠ για την πρόσληψη διμήνων για έκτακτες ανάγκες και
διαγωνισμών που προκύπτουν, για θέματα που αφορούν πρόσληψη προσωπικού, στην
ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ και που αξιολογούνται εντός του Νομικού μας Προσώπου ».
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική
Θέμα

Αποφασίζει ομόφωνα
Τον ορισμό τριμελούς επιτροπής της Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου
Αριστοτέλη, η οποία θα είναι αρμόδια για τις προκηρύξεις και την αξιολόγηση, των αιτήσεων των
ενδιαφερομένων για πρόσληψη μέσω προκηρύξεων ΑΣΕΠ, για την πρόσληψη

διμήνων για

έκτακτες ανάγκες και διαγωνισμών που προκύπτουν, για θέματα που αφορούν πρόσληψη
προσωπικού, στην ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ και που αξιολογούνται εντός του Νομικού μας Προσώπου, για
το έτος 2021, ως εξής:
Συγκρότηση Επιτροπής Πρόσληψης προσωπικού:
1. Ζαμάνη Μαρία Ελένη (Πρόεδρος ΔΣ) με αναπληρωματικό μέλος την Ζήκα Ζαχαρούλα
(τακτικό μέλος ΔΣ)
2. Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα (Αντιπρόεδρος ΔΣ) με αναπληρωματικό μέλος τον Μίτιντζη Τρύφων
(τακτικό μέλος ΔΣ)
3. Ποδάρας Ζαφείριος (υπάλληλος ΙΔΑΧ) με αναπληρωματικό μέλος τον Δροσινό Πέτρο
(υπάλληλος ΙΔΑΧ)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 07/2021
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 14-01-2021
Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη

