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ΠΡΑΚΣΙΚΟ τθσ  17θσ Ιανουαρίου  2019 
ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ 
ΙΑΜΑΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΟΣΑ»  
 
τθν Αλεξανδροφπολθ ςιμερα ςτισ  17  Ιανουαρίου  2019, θμζρα Πζμπτθ  και ϊρα 13:00 
μ.μ  ςτο υποκατάςτθμα ζνα τθσ ΣΙΕΔΑ Α.Ε. (camping ) ςτθν Αλεξανδροφπολθ , ςυνιλκε 
ζπειτα από τθν υπ’ αρικμόν  08/11-01-2019  πρόςκλθςθ του Προζδρου του ςε ςυνεδρίαςθ, 
το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εταιρίασ που αποτελείται από τουσ:   
Πρόεδροσ : κ. Σριαντάφυλλοσ Αρβανιτίδθσ   
Αντιπρόεδρο : κ. τυλιανόσ Βραχιόλογλου   
Μζλθ : 
 κ.Ζαντανίδθσ τυλιανόσ      
κ. Ρουςςίδου Χριςτίνα  
κ. Φοφτςασ Βαςίλειοσ  
κ. Φοφςκασ Μιχάλθσ ΑΠΩΝ     
κ. Γουμενίδθσ Ευάγγελοσ     
κ. Σςιάμογλου Οδυςςζασ   
κ. Καραμπατηάκθ Ευαγγελία    
 
 

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

υμβοφλιο αρχίηει τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ  
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ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ  ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
ΠΡΑΚΣΙΚΟ  01/2019 
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΗ  Νο : 2019/01/Α2                      
 

3. Θέμα : Αιτήσεις – Ενημέρωση 

 
Ο Πρόεδροσ ειςθγοφμενοσ αναφζρει ότι  ζχουμε μία αίτθςθ από τον  Μαυρίδθ Κωνςταντίνο 
θ οποία λζει τα εξισ : φμφωνα με τθν υπ’ αρικμό 392/2018 απόφαςθ του Μονομελοφσ 
Πρωτοδικείου Αλεξανδροφπολθσ  υποχρεϊκθκα τελεςίδικα να επιςτρζψω ςτθν ΣΙΕΔΑ ΑΕ  
το ποςό των 13.889,93€ . Επειδι επικυμϊ να επιςτρζψω το παραπάνω ποςό αλλά μου 
είναι αδφνατον να το καταβάλλω εφ άπαξ μθ ζχοντασ άλλεσ πθγζσ ειςοδιματοσ πζρα από 
τθ ςφνταξθ μου ,παρακαλϊ όπωσ κάνετε δεκτό το αίτθμα μου περί διακανονιςμοφ τθσ 
οφειλισ μου ,καταβάλλοντασ 200 € μθνιαίωσ αρχισ γενομζνθσ από 31 Μαρτίου 2019. 
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  
 

 ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Να εγκρίνει τθν αίτθςθ του και εξουςιοδοτεί τον Πρόεδρο ςε ςυνεργαςία με νομικό να 

ςυντάξει ςυμφωνθτικό το οποίο κα ορίηει ακριβείσ θμερομθνίεσ κατάκεςθσ τθσ μθνιαίασ 

δόςθσ των διακοςίων ευρϊ , το οποίο κα φζρει ωσ βαςικι προχπόκεςθ ότι ςε περίπτωςθ 

παράλειψθσ ζςτω και μιασ δόςθσ  κα παφει να ιςχφει θ ςυμφωνία . 

Ακριβζσ αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΙΑΜΑΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ 

ΣΙΕΔΑ Α.Ε. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΗ 
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