
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 14/11-08-2021 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τετάρτη  (11) έντεκα  του 

μηνός Αυγούστου του χρόνου 2021 και ώρα 13:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 503/09-08-2021 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 
Μήτρου Αικατερίνη  
Μίτιντζης Τρύφων 
 

 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

  

Αριθμός Θέματος:  01 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  60  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Με την υπ΄ αριθμόν 59/2021 απόφαση μας, η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α  ΔΑ.Ε 

ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση έξι (6) θέσεων 

έκτακτου εποχικού προσωπικού για κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών της επιχείρησης (2μηνες 

συμβάσεις), ως εξής:  

i. Τρία (3) άτομα ΥΕ για δίμηνη απασχόληση στο Δημοτικό κάμπινγκ και στο Άλσος 

Έγκριση και Πρόσληψη διμήνων  στην ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ 

ΑΔΑ: 9ΟΣ9ΟΕΥ9-Ν8Ω



Αριστοτέλη της επιχείρησης, ως εργάτες καθαριότητας  ώστε να καλύψουν τις ανάγκες 

μας, και να συνδράμουν στην καθαριότητα και στην υγιεινή των παραπάνω 

υποκαταστημάτων. 

ii. Τρία άτομα (3) ΔΕ για δίμηνη απασχόληση στο πάρκινγκ Ουρανούπολης, στο κάμπινγκ 

Ιερισσού και στην αίθουσα 3D ως βοηθητικό προσωπικό για την τήρηση του 

υγειονομικού πρωτοκόλλου προς αποφυγή συγχρωτισμού και παράνομων εισόδων 

επισκεπτών στα υποκαταστήματα της επιχείρησης, αιτιολογώντας το σκεπτικό ως εξής:  

…η τουριστική κίνηση φέτος παρ’ όλες τις δυσοίωνες προβλέψεις τουλάχιστον σ ότι αφορά τα 

υποκαταστήματα μας παρουσιάζεται ικανοποιητική και ναι μεν δεν συγκρίνεται προς το παρόν με  

αυτή του 2019 αλλά είναι σαφώς βελτιωμένη έναντι του 2020 κάτι που στην αρχή της σεζόν δεν 

διαφαινόταν. Πλην όμως προέκυψε  πλέον θέμα που τείνει να πάρει διαστάσεις με την εξάπλωση 

του κορονοϊού και την μετάλλαξη Δέλτα που ήταν απρόβλεπτο. Η επιχείρηση μας είχε 

προγραμματίσει και προχώρησε για το 2021 στις προσλήψεις μόνο του απαραίτητου προσωπικού 

κάνοντας περικοπές και μειώσεις έναντι των θέσεων και του 2020 αλλά πολύ περισσότερο έναντι 

του 2019 με σκοπό την πιο ορθή διαχείριση, δεδομένου ότι είχαμε μέσα στο 2019 μεγάλη μείωση 

τζίρου. Αξιολογώντας όμως τα δύο παραπάνω δεδομένα ήτοι αύξηση επισκεψιμότητας, έξαρση 

πανδημίας για να είμαστε έτοιμοι τόσο στην εξυπηρέτηση των πελατών μας όσο και στην κάλυψη 

του υγειονομικού πρωτοκόλλου προς αποφυγή μετάδοσης και εξάπλωσης του κορονοίου προτείνω 

να ενισχύσουμε το έμψυχο δυναμικό. Επιπροσθέτως σύμφωνα με τα Δελτία Τύπου που μας 

στέλνει η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Πολυγύρου και τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης 

Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη τις περισσότερες ημέρες του Αυγούστου συνήθως προβλέπεται 

ΥΨΗΛΟΣ κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3 & 4) στην Π.Ε.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και 

πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί  να ενημερώνουμε τους πελάτες μας, με τους κανόνες 

που εκδίδονται ημερησίως από την υπηρεσία και να ελέγχουμε αν τηρούνται αυτοί οι κανόνες, 

και θα πρέπει να προχωρήσουμε σε καθαρισμούς πευκοβελονών ξερών κλαδιών φύλλων κλπ 

φερτών υλικών που αποτελούν πηγή εστίας πρόκλησης πυρκαγιάς.  

Μετά την ανακοίνωση της  ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ , με αρ. πρωτ.497/6-08-2021 και την 

ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας, λάβαμε έξι (6)  αιτήσεις  ενδιαφερόμενων, για το αντικείμενο που 

αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω και είναι: η Σουάνη Αικατερίνη του ΙΩΑΝΝΗ, η 

Σταυρωθέντα Ελευθερία του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ, και ο Συρόπουλος Αθανάσιος του Αγγελή για 

τη θέση ΥΕ . Για τη θέση ΔΕ είναι η Σαμαρά Σοφία του ΑΔΑΜΟΥ, η Καλαιτζή Σουλτάνα του 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και ο Ούτσικας Κωνσταντίνος του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

 

 

ΑΔΑ: 9ΟΣ9ΟΕΥ9-Ν8Ω



 

Προτείνω λοιπόν  να προβούμε στην άμεση πρόσληψή τους, καθώς καλύπτουν σε κάθε 

περίπτωση τις ανάγκες μας ως ΥΕ εργάτης καθαριότητας και ΔΕ ως βοηθητικό προσωπικό με απ’ 

ευθείας χωρίς διαδικασία ΑΣΕΠ μιας και αφορά δίμηνο έκτακτο προσωπικό. 

               

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

Θέμα και λαμβανοντας υπ όιων τα παραπανω και την σχετική νομοθεσία 

 

                                                     Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Α) Την πρόσληψη για δύο (2) μήνες και συγκεκριμένα, από 13/08/2021 έως 12/10/2021 τριών 

ατόμων ως εργάτες καθαριότητας ΥΕ  και τριών ατόμων ως βοηθητικό προσωπικό ΔΕ, με σύμβαση 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ώστε να καλύψουν τις  έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες 

που έχουν προκύψει, σύμφωνα με το σκεπτικό που αναφέρεται αναλυτικά στην εισήγηση. Το 

προσωπικό θα προσληφθεί ως εξής: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΣΟΥΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΛΣΟΥΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  

2 ΣΤΑΥΡΩΘΕΝΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ    

3 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ    

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3 D 

2 ΣΑΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 

3 ΟΥΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 

 

Οι πιστώσεις για την μισθοδοσία της πιο πάνω δαπάνης έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ για το 2021 στους κωδικούς, Κ.Α 60.01.00.004 και 55.01.00.004 ,60.01.00.007 

και 55.01.00.007, 60.01.00.002 και 55.01.00.002, 60.01.00.006 και 55.01.00.006 

 

B)  Κατατάσσει το παραπάνω προσωπικό της ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ ως εξής: 

ΑΔΑ: 9ΟΣ9ΟΕΥ9-Ν8Ω



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ              Υ.Ε. 
Κλάδος/Ειδικότητα    Υ.Ε  (  Εργάτης καθαριότητας ,   )  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙ

ΚΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ 

ΒΑΘΜΟ 

΄Ετη Μήνες Ημέρες 

1 ΣΟΥΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΚ1 0 2 0 

2 ΣΤΑΥΡΩΘΕΝΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΚ1 0 10 0 

3 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ  ΜΚ1 0 10 0 

 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      ΔΕ. 

Κλάδος/Ειδικότητα    Δ.Ε  ( Γενικών καθηκόντων- βοηθητικό προσωπικό) 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ 

ΒΑΘΜΟ 

΄Ετη Μήνες Ημέρες 

1 ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΚ1 0 0 0 

2 ΣΑΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΔΑΜΟΣ ΜΚ1 0 0 0 

3 ΟΥΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΚ1 0 0 0 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή 

της σύμβασης. 

 

                                      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 60/2021 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 11-08-2021 

Η Πρόεδρος 
 
 
 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 

ΑΔΑ: 9ΟΣ9ΟΕΥ9-Ν8Ω
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