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ΑΑΛΛΖΖΜΜΝΝΜΜΖΖΕΕΟΟΕΕ  ΔΔΕΕΙΙΜΜΠΠΖΖΗΗΕΕΟΟ  ΑΑΗΗΖΖΚΚΕΕΠΠΕΕΟΟ  ΝΝΓΓΞΞΖΖΜΜΡΡΟΟΖΖΑΑΟΟ  ΑΑΓΓΖΖΑΑΟΟ    

ΑΑΚΚΩΩΚΚΡΡΙΙΜΜΟΟ  ΓΓΠΠΑΑΖΖΞΞΓΓΖΖΑΑ 

Αοιθ. Απξθ. 13/2011 

 

ΑΝΜΟΝΑΟΙΑ 

Από ηξ Νοακηικό 3/2011 ηηπ ζρμεδοίαζηπ ηξρ Διξικηηικξύ Ορμβξρλίξρ ηηπ 

Αμώμρμηπ Γηαιοείαπ με ηημ επωμρμία 

«ΑΛΖΜΝΜΖΕΟΕ ΔΕΙΜΠΖΗΕΟ ΑΗΖΚΕΠΕΟ ΝΓΞΖΜΡΟΖΑΟ ΑΓΖΑΟ ΑΚΩΚΡΙΜΟ ΓΠΑΖΞΓΖΑ» 

 

 

ΘΓΙΑ:  Ηαηάοηιζη και ψήθιζη ποξϋπξλξγιζμξύ έηξρπ 2011 
 

ήμενα, 17ε-5-2011, εμένα Σνίηε θαη χνα 9:00 π.μ. ζηεκ έδνα ηεξ επηπείνεζεξ ζημ ηυμημ, 

Δεμμηηθήξ Γκυηεηαξ Γονομεκχκ ημο Δήμμο Αγηάξ, ζοκήιζε ζε δεμυζηα ζοκεδνίαζε ημ Δημηθεηηθυ 

ομβμφιημ ηεξ Ακχκομεξ Γηαηνείαξ με ηεκ επςκομία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΚΙΝΗΣΗ 

ΠΓΡΙΟΤΙΑ ΑΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΓΣΑΙΡΓΙΑ», φζηενα απυ ηεκ 11/13-5-2011 πνυζθιεζε ημο 

Πνμέδνμο, πμο επηδυζεθε κυμημα ζηα μέιε ημο Δ.., γηα ιήρε απυθαζεξ ζημ παναθάης ζέμα ηεξ 

εμενεζίαξ δηάηαλεξ: 

 

 Καηάνηηζε θαη ρήθηζε πνμτπμιμγηζμμφ έημοξ 2011 

 

Αθμφ δηαπηζηχζεθε κυμημε απανηία, δειαδή ζε ζφκμιμ εκκέα (9) μειχκ βνέζεθακ πανυκηα ηα 

παναθάης εκκέα (9) μέιε: 

ΝΑΞΜΚΠΓΟ ΑΝΜΚΠΓΟ 

1. Λέηζημξ Βαζίιεημξ  

2. Γηάκκανμξ Γεχνγημξ  

3. Σζηηζέξ Δεμήηνημξ  

4. Μπιημφμε Οονακία  

5. Μπεσκάξ Ακηχκημξ  

6. Ακηςκμφιεξ Γεχνγημξ  

7. Νηάγθαξ Νηθυιαμξ  

8. Σζίηζηθα Αηθαηενίκε  

9. Απμζημιίδμο Μανία  
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Ο Πνυεδνμξ φζηενα απυ ηε δηαπίζηςζε απανηίαξ θήνολε ηεκ έκανλε ηεξ ζοκεδνίαζεξ.  

ηε ζοκεδνίαζε πνμεδνεφεη μ θ. Βαζίιεημξ Λέηζημξ. 

Σα πναθηηθά ηενήζεθακ απυ ηεκ οπάιιειμ θα Κνακηχηε Καιιηυπε.   

Ο Πνυεδνμξ θήνολε ηεκ έκανλε ηεξ ζοκεδνίαζεξ, εηζεγήζεθε ημ ζέμα ηεξ εμενήζηαξ δηάηαλεξ θαη 

είπε: 

αξ παναζέης ηεκ εηζαγςγηθή έθζεζε θαζχξ θαη ημ ζπέδημ ημο πνμτπμιμγηζμμφ γηα ημ έημξ 2011.  

  

Σμ Δ.. αθμφ άθμοζε ημκ θ. Πνυεδνμ, αθμφ έιαβε οπυρε: 

 Σεκ εηζεγεηηθή έθζεζε ημο πνμτπμιμγηζμμφ γηα ημ έημξ 2011 

 Σμ επηζοκαπηυμεκμ ζπέδημ ημο πνμτπμιμγηζμμφ έημοξ 2011 

 θαη φζηενα απυ δηαιμγηθή ζοδήηεζε θαη γεκμμέκεξ μκμμαζηηθήξ ρεθμθμνίαξ 

 

ΑΝΜΦΑΟΖΔΓΖ ΜΙΜΦΩΚΑ 

A. Καηανηίδεη θαη ρεθίδεη ημκ Πνμτπμιμγηζμυ εζυδςκ θαη ελυδςκ ημο έημοξ 2011 ηεξ Δεμμηηθήξ 

Γπηπείνεζεξ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΓΡΙΟΤΙΑ ΑΓΙΑ - 

ΑΝΩΝΤΜΟ ΓΣΑΙΡΓΙΑ» υπςξ εμθακίδεηαη ζημ ζοκεμμέκμ θείμεκμ ημ μπμίμ απμηειεί 

ακαπυζπαζημ μένμξ ηεξ πανμφζαξ απυθαζεξ θαη ζοκμπηηθά ακαθένεηαη ςξ ελήξ: 
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Ε απόθαζη αρηή πήοε αύνξμηα αοιθμό 13/2011. 

Αθμφ ακαγκχζζεθε ημ πναθηηθυ αοηυ, οπμγνάθεηαη ςξ αθμιμφζςξ.  

 

Μ Νοόεδοξπ                                                              Πα μέλη 

 

 

Ακοιβέπ αμηίγοαθξ 

Μ Νοόεδοξπ ηξρ Δ.Ο. 

 

 

Θέηζιξπ Βαζίλειξπ 
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