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ΠΡΑΚΣΙΚΟ τθσ  5θσ Φεβρουαρίου  2018 
ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΘΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟΤΡΙΣΙΚΘ 
ΙΑΜΑΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΔΘΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ ΟΣΑ»  
 
τθν Αλεξανδροφπολθ ςιμερα ςτισ  5θσ  Φεβρουαρίου  2018 , θμζρα  Δευτζρα  και ϊρα 
13:30 μ.μ  ςτο υποκατάςτθμα ζνα τθσ ΣΙΕΔΑ Α.Ε. (camping ) ςτθν Αλεξανδροφπολθ , 
ςυνιλκε ζπειτα από τθν υπ’ αρικμόν  27/2-02-2018 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   
κ. Ρουςςίδου Χριςτίνα  
κ. Φοφτςασ Βαςίλειοσ  
κ. Φοφςκασ Μιχάλθσ      
κ. Γουμενίδθσ Ευάγγελοσ  ΑΠΩΝ  
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  

 

 

 

 

 

 

mailto:tourismaxd@hotmail.com
ΑΔΑ: 7ΖΛΖΟΛΜ8-ΠΒΝ



 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ  ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
ΠΡΑΚΣΙΚΟ  02Ο  /2018 
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΗ  Νο : 2018/02/Γ 
 

 

3. Θζμα : Έγκριςθ όρων λιψθσ δανείου από τθν υνεταιριςτικι Σράπεηα Έβρου 

 
Ο Πρόεδροσ αναφζρει ςτα μζλθ ότι  θ αίτθςθ δανείου φψουσ εξιντα πζντε  χιλιάδεσ ευρϊ 
ςτθ υνεταιριςτικι Σράπεηα Ζβρου εγκρίκθκε  με διάρκεια αποπλθρωμισ  του τα  τζςςερα 
(4)ζτθ . Θ μθνιαία δόςθ του δανείου είναι 1.636,11€ (χίλια εξακόςια τριάντα ζξι  ευρϊ και 
ζντεκα λεπτά ) και επιτόκιο ςτακερό 9,60 %. 
Οι εξαςφαλίςεισ  γίνονται  από τθν εκχϊρθςθ  μθνιαίων μιςκωμάτων των ακινιτων Αργϊ– 
Χάραμα & Πάρκο Προςκόπων. 
 
Ακολουκεί  διαλογικι  ςυηιτθςθ  και  ανταλλαγι  γνωμϊν  μεταξφ  των  κ. κ. ςυμβοφλων  
μετά  το  τζλοσ  τθσ  οποίασ  το  Δ..  αφοφ  άκουςε  τθν  ειςιγθςθ  και  τθ  ςυηιτθςθ  
 

 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

 
Εγκρίνει τουσ όρουσ λιψθσ του δανείου φψουσ 65.000 € και εξουςιοδοτεί τον Πρόεδρο να 

υπογράψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ.  
 

 
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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