
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 04/12-02-2021 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (12) δώδεκα  του 

μηνός Φεβρουαρίου του χρόνου 2021 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 107/08-02-2021 

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 

COVID-19 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 ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη                                
Ζήκα Ζαχαρούλα 
Μίτιντζης Τρύφων 
 

Μήτρου Αικατερίνη  
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 
 

 

             Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

  

Αριθμός Θέματος:  05 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  22  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Τα αναγνωρισμένα βραβεία Tourism Awards, για όγδοη χρονιά 

έρχονται για να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τις κορυφαίες πρακτικές και τις πιο καινοτόμες 

πρωτοβουλίες επιχειρήσεων και φορέων του ελληνικού τουρισμού κι όπως είναι και το σλόγκαν 

του θεσμού ΄΄Οι βέλτιστες πρακτικές είναι ο δρόμος που οδηγεί στην επόμενη μέρα’’. Παρά την 

κρίση, ο τουρισμός και η φιλοξενία είναι αγορές που συνεχίζουν να επιδεικνύουν ανάπτυξη και 

καινοτομία. Έτσι λοιπόν μια διάκριση στα Tourism Awards, απονεμημένη από μια ανεξάρτητη 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Tourism awards 2021  
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επιτροπή ειδικών της φιλοξενίας, πιστοποιεί την ποιότητα που χαρακτηρίζει ένα έργο ή υπηρεσία 

και αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση ποιοτικής πελατείας από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό.  Η βράβευση αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της δουλειάς της 

επιχείρησης μας  και της δέσμευσής μας για την παροχή μιας μοναδικής εμπειρίας φιλοξενίας. 

Ταυτόχρονα, προσδίδει μια στρατηγική νότα αισιοδοξίας σε μια εποχή που είναι κρίσιμη η 

ενίσχυση του ηθικού της ομάδας. 

 Ο Δήμος Αριστοτέλη έχει την χαρά και τη τιμή να ενώνει δυο πολύ ισχυρά brand name, τον 

Αριστοτέλη και το Άγιο Όρος. Στην Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων έχει ανατεθεί ένας πολύ 

σημαντικός ρόλος, αυτός της διαχείρισης και της αξιοποίησης των τουριστικών ακινήτων του 

Δήμου Αριστοτέλη προωθώντας όμως ταυτόχρονα και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. 

Το Άλσος Αριστοτέλη και το Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού, στο οποίο φιλοξενούνται η έκθεση 

ζωγραφικής του μεγάλου έλληνα ζωγράφου Ευθύμιου Βαρλάμη «ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ για όλους»  

καθώς και η τρισδιάστατη αίθουσα προβολών που προβάλει κατά παγκόσμια αποκλειστικότητα το 

τρισδιάστατο ντοκιμαντέρ «Φως Μοναχοίς Άγγελοι», αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων 

επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Στόχος μας είναι να παντρέψουμε τη φιλοσοφία του Αριστοτέλη 

με τις αξίες του Αγίου Όρους. Άλλωστε όπως πίστευε και ο Ευθύμιος Βαρλάμης το Άγιο Όρος 

είναι η φυσική εξέλιξη των μεγάλων φιλοσοφικών σχολών της ελληνικής αρχαιότητας, είναι μια 

ζωντανή κιβωτός του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. O Αριστοτέλης και το Άγιο Όρος είναι δυο 

παγκόσμια σύμβολα διαφορετικών εποχών που όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Στο 

ταξίδι μας συναντάμε τους περιπατητικούς φιλοσόφους-μαθητές του Αριστοτέλη να αναζητούν την 

αιώνια αλήθεια στους «εωθινούς» και στους «περί το δειλινόν» περιπάτους  τους  και 

μεταφερόμαστε νοερά στην Αθωνική Πολιτεία, την κατά τον Βαρλάμη  φυσική εξέλιξη των 

μεγάλων φιλοσοφικών σχολών της ελληνικής αρχαιότητας. Αυτή τη σύνδεση των αξιών προσπαθεί 

η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α να αναδείξει και να προσφέρει  στον επισκέπτη μια όμορφη εμπειρία ζωής . 

Προτείνω να συμμετέχουμε στο διαγωνισμό για τα Tourism Awards 2021 προτείνοντας μια 

σύνδεση αξιών που αναδεικνύει την ιστορία του τόπου μας και προσφέρει στον επισκέπτη μια 

όμορφη εμπειρία ζωής με τίτλο : «Εκεί που η ομορφιά γίνεται Αγία, εκεί που τα βήματα του 

Αριστοτέλη συναντούν το Άγιο Όρος». H συμμετοχή μας στα βραβεία Tourism Awards 2021, είναι 

μια ευκαιρία να αναδείξουμε τον πολιτιστικό μας πλούτο και να παρουσιάσουμε στο ευρύ κοινό 

δυο παγκόσμια σύμβολα διαφορετικών εποχών που όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. 

Γιατί ο Δήμος Αριστοτέλη δεν προσφέρει μόνο φυσικό πλούτο στους επισκέπτες του αλλά και μια 

εμπειρία ζωής που θα τους ακολουθεί για πάντα…».  

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ  μετά από διαλογική συζήτηση σχετική 

Θέμα 
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                                                     Αποφασίζει  ομόφωνα 

 

Α. Η  ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ ως επίσημος φορέας και διαχειριστής των τουριστικών ακινήτων αλλά 

προωθώντας όμως ταυτόχρονα και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας να καταθέσει 

ολοκληρωμένη πρόταση αίτηση υποψηφιότητας στον διαγωνισμό Tourism Awards 2021. 

 

Β. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της κάτωθι προμήθειας και ψηφίζουμε για τη διάθεσή τους σε βάρος 

των παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ οικονομικού έτους 2021  

Σε βάρος του Κ.Α. 64.10.99.001 με τίτλο «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ », το ποσό των 434,00 €, για τη  συμμετοχή της 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ στα αναγνωρισμένα βραβεία Tourism Awards 2021.  

 

                             

                                         

 

                                  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/2021 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 12-02-2021 

Η Πρόεδρος 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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