
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7/08-04-2021 τακτικής συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (08) οκτώ  του μηνός Απριλίου  

χρόνου 2021 και ώρα 12:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. 

ΔΑΕ, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 238/05-04-2021 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                                
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 
Ζήκα Ζαχαρούλα 
Μίτιντζης Τρύφων 
 
 

Μήτρου Αικατερίνη 
 

 

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

ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  04 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  36  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Η Ναυτιλιακή Εταιρεία «Αγιορείτικες γραμμές ΝΕ», που δραστηριοποιείται 

στην περιοχή μας, και πραγματοποιεί τα καθημερινά δρομολόγια προς το Άγιον Όρος, απευθύνθηκε στην 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, καθώς σύμφωνα με την υπ αριθμόν πρωτοκ. 185/9-3-2021 αίτησή της, αιτείται να της 

παραχωρηθούν (4) τέσσερις μόνιμες θέσεις στάθμευσης για όλο το χρόνο και να τοποθετηθούν δύο (2) 

banners έναντι αντιτίμου στην εσωτερική περίφραξη του πάρκινγκν και συγκεκριμένα εκ αριστερών της 

εισόδου του πάρκινγκ στην Ουρανούπολη, που θα ενημερώνουν τους πελάτες μας για τα νέα γραφεια 

έκδοσης εισητηρίων που θα είναι πλησίον του πάρκινγκ. Θεωρώ ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στην 

συμφωνία αφενός γιατί υπάρχει οικονομικό όφελος, αφετέρου οι Αγιορείτικες γραμμές αποτελούν βασικό 

 
Αίτημα από Επιχείρηση για διαφημιστική προβολή  και  
 
παραχώρηση μόνιμων θέσεων στο πάρκινγκ της Ουρανούπολης 
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οικονομικό πυλώνα της τοπικής κοινωνίας και ειδικά το πάρκινγκ μας, δουλεύει κατά 70% με επισκέπτες 

που μπαίνουν στο Άγιο όρος μέσω των Αγιορείτικων γραμμών όποτε μια αγαστή συνεργασία οφελεί και τα 

δυό μέρη.» 

 

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

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Να συνεργαστούμε με την Ναυτιλιακή Εταιρεία «Αγιορείτικες γραμμές ΝΕ», που επιθυμεί την 

διαφημιστική προβολή της Εταιρείας τους μέσω του υποκαταστήματός μας, του Πάρκινγκ στην 

Ουρανούπολη και ,  

Α. να τοποθετήσουμε τα δύο banners με κόστος των Αγειορίτικων γραμμών και έναντι αντιτίμου 200,00 

ευρώ  και τα δύο ετησίως στην εσωτερική περίφραξη του πάρκινγκ εκ αριστερών  της εισόδου του 

πάρκινγκ σε σημείο που θα υποδείξουμε για ένα έτος και με δυνατότητα ανανέωσης για το επόμενο έτος 

εφόσον το επιθυμούμε και οι δύο πλευρές.  

Β. Να παραχωρήσουμε τέσσερις  μόνιμες θέσεις στάθμευσης στο πάρκινγκ Ουρανούπολης με  50% 

έκπτωση στο συνολικό ποσό βάση τιμοκαταλόγου για ένα έτος.  

 
                                              Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 36/2021 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 08-04-2021 

 
Η Πρόεδρος 

 
 

 
Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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