
 
 
 
 

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:  07 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  24  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 

και διασποράς του, με Υπουργική απόφαση ανακοινώθηκε η παράταση των περιοριστικών μέτρων.  

Θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε και να τροποποιήσουμε βάσει της υπάρχουσας δεδομένης 

κατάστασης που επικρατεί στη χώρα μας, αλλά και να επανεξετάσουμε το πρόγραμμα ωραρίου για  

την λειτουργία του πάρκινγκ  Ουρανούπολης υποκατάστημα της επιχείρησής μας. Το παρκινγκ 

Πρόγραμμα ωραρίου στο πάρκινγκ  Ουρανούπολης  
υποκατάστημα της επιχείρησής μας  

ΑΔΑ: Ω5ΥΛΟΕΥ9-0ΥΝ



Ουρανούπολης μετά την αυστηρή απαγόρευση μετακίνησης των πολιτών και συγκεκριμένα των 

προσκυνητών  προς το  Άγιον  Όρος προτείνω να λειτουργεί με το υπάρχον προσωπικό  και  θα 

παραμείνει ανοιχτό κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Κυριακή  από τις 06.00πμ   έως τις 22.00μμ. Σε 

περίπτωση ανάγκης κατά τις βραδινές ώρες θα υπάρχουν τηλέφωνα στη ρεσεψιόν για την άμεση 

εξυπηρέτηση των πελατών ώστε αν καταστεί κάτι επείγον να μπορέσουν να εξέλθουν ή να 

προσέλθουν στο χώρο  του πάρκινγκ . Το ωράριο αυτό θα ισχύει μέχρι την άρση των περιοριστικών 

μέτρων . 

 

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

Θέμα 

                                                     Αποφασίζει  ομόφωνα 

 

Το παρκινγκ Ουρανούπολης μετά την αυστηρή απαγόρευση  προσέλευσης  στο  Άγιον  Όρος θα 

λειτουργεί με το υπάρχον προσωπικό  και  θα παραμείνει ανοιχτό κάθε μέρα από Δευτέρα έως και 

Κυριακή  από τις 06.00πμ  έως τις 22.00μμ. Σε περίπτωση ανάγκης θα υπάρχουν τηλέφωνα στη 

ρεσεψιόν για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών ώστε αν καταστεί κάτι επείγον να μπορέσουν  

να εξέλθουν ή να προσέλθουν στο χώρο  του πάρκινγκ .Το πρόγραμμα ωραρίου του πάρκινγκ θα 

τροποποιείτε και θα προσαρμόζεται  ανάλογα με τα δεδομένα που ισχύουν  και την υπάρχουσα 

κατάσταση που επικρατεί στη χώρα σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες και τις εγκυκλίους του 

Υπουργείου. 

                             

                                         

 

                                  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 24/2021 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

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

Η Πρόεδρος 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 

ΑΔΑ: Ω5ΥΛΟΕΥ9-0ΥΝ


		2021-02-16T13:23:21+0200
	Athens




