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ΠΡΑΚΣΙΚΟ τθσ  15

θσ
 Δεκεμβρίου  2017 

ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΘΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟΤΡΙΣΙΚΘ 
ΙΑΜΑΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΔΘΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ ΟΣΑ»  
 
τθν Αλεξανδροφπολθ ςιμερα ςτισ  15θσ  Δεκεμβρίου  2017, θμζρα  Παραςκευι  και ϊρα 13:00 μ.μ  
ςτο υποκατάςτθμα ζνα τθσ ΣΙΕΔΑ Α.Ε. (camping ) ςτθν Αλεξανδροφπολθ , ςυνιλκε ζπειτα από τθν 
υπ’ αρικμόν  1532 /11-12-2017 πρόςκλθςθ του Προζδρου του ςε ςυνεδρίαςθ, το Διοικθτικό 
υμβοφλιο τθσ εταιρίασ που αποτελείται από τουσ:   
Πρόεδροσ : κ. Σριαντάφυλλοσ Αρβανιτίδθσ   
Αντιπρόεδρο : κ. Χατηθαναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ  
Μζλθ : 
 κ.Ηαντανίδθσ τυλιανόσ ΑΠΩΝ   
κ. Ρουςςίδου Χριςτίνα  
κ. Φοφτςασ Βαςίλειοσ  
κ. Φοφςκασ Μιχάλθσ      
κ. Γουμενίδθσ Ευάγγελοσ  
κ. Σςιάμογλου Οδυςςζασ  
κ. Καραμπατηάκθ Ευαγγελία ΑΠΟΤΑ 
 
 

Τπαρχοφςθσ ςφμφωνα με το νόμο και το Καταςτατικό τθσ νομίμου απαρτίασ  το Διοικθτικό 

υμβοφλιο αρχίηει τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ τθσ Θμεριςιασ Διάταξθσ  

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ  ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
ΠΡΑΚΣΙΚΟ  13Ο  /2017 
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΗ  Νο : 2017/13/Γ 
 
3. Θζμα : Απόφαςθ Λιψθσ Δανείου από τθ υνεταιριςτικι τράπεηα Ζβρου. 

 

Ο πρόεδροσ ειςθγοφμενοσ ηθτάει από τα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου να τον 
εξουςιοδοτιςουν για να κατακζςει αίτθςθ δανείου ςτθν υνεταιριςτικι  Σράπεηα 
Ζβρου  φψουσ  εξιντα πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (65.000 )Σο ποςό κα χρθςιμοποιθκεί ωσ 
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κεφάλαιο κίνθςθσ για τθν εφρυκμθ και ομαλι λειτουργία τθσ εταιρείασ κακ’ όλθ τθ 
χειμερινι περίοδο. 
Περαιτζρω λεπτομζρειεσ για τον αρικμό δόςεων , επιτόκια κα υπάρξει ςε επόμενο 
διοικθτικό ςυμβοφλιο.  
Σο διοικθτικό ςυμβοφλιο ζπειτα από διαλογικι ςυηιτθςθ  
 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 (μειοψηφούντος του μέλους κ. Γουμενίδη ) 

 
Να εξουςιοδοτιςει τον πρόεδρο να κατακζςει όλα τα δικαιολογθτικά μαηί με τθν  
αίτθςθ δανείου φψουσ εξιντα πζντε χιλιάδεσ ευρϊ  (65.000) το οποίο κα 
χρθςιμοποιθκεί ωσ κεφάλαιο κίνθςθσ.  

 

Ακριβζσ αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ 
ΣΟΤΡΙΣΙΚΘ ΙΑΜΑΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΔΘΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ 

ΣΙΕΔΑ Α.Ε. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΘ 
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