
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 1/13-01-2022 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (13) δέκα τρεις του 

μηνός Ιανουαρίου του χρόνου 2022 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 4/07-01-2022 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 
 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  06 Καθορισμός τιμών και λειτουργίας του Δημοτικού  

κάμπινγκ για το έτος 2022  

 

Αριθμός Απόφασης:    06 

 

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική στο κάμπινγκ Ιερισσού 

προτείνω να  κινηθούμε στα ίδια επίπεδα τιμών με την προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα να 

παρέχουμε κάποιες εκπτώσεις στους μόνιμους πελάτες μας, με την προϋπόθεση προπληρωμής του 

ετήσιου πακέτου τους. Μ αυτό τον τρόπο της έκπτωσης αποκτά μια ρευστότητα η επιχείρηση σε 

μια νεκρή περίοδο αλλά ταυτόχρονα διευκολύνουμε και τους μόνιμους πελάτες μας σε μια δύσκολή 

οικονομική περίοδο. Για να ισχύει η κράτηση ο πελάτης θα πρέπει πρώτα να έχει ταχτοποιήσει  τις 

οικονομικές του υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους και να υπογράψει το συμφωνητικό 

αποδεχόμενος τους όρους που υπάρχουν. 
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Επίσης το άνοιγμα του κάμπινγκ προτείνω να γίνει στις 29-4-2022 και το κλείσιμο στις 2-

10-2022. 

 

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

θέμα: 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
    Α. Την αποστολή των συμφωνητικών για το 2022 στους μόνιμους πελάτες του κάμπινγκ. 

 

    Β. Την διαμόρφωση των τιμών οι οποίες θα ισχύσουν για το 2022 και θα είναι οι εξής: 

 Για τα ετήσια πακέτα Β’ και Γ’ σειράς  όσοι καταβάλλουν το ποσό εφάπαξ έως 15 

Μαρτίου 2022, θα έχουν έκπτωση στο συνολικό πακέτο 15%, ήτοι θα πληρώσουν 

1.190 ευρώ , όσοι δεν επιθυμούν έκπτωση στο πακέτο, το τελικό ποσό είναι 1.400 

ευρώ Θα πρέπει να δώσουν προκαταβολή 300 ευρώ, η οποία θα πρέπει να 

καταβληθεί έως 31  Μαρτίου 2022, και το υπόλοιπο να εξοφληθεί  μέχρι 30 

Σεπτεμβρίου 2022.  

 Όσον αφορά την Α σειρά, η τιμή   διαμορφώνεται   ανάλογα με τα τετραγωνικά που 

λαμβάνεται για να υπάρχει πιο δίκαιη κατανομή. Ειδικότερα μέχρι 80τμ η τιμή θα 

ανέρχεται στα 1.550 ευρώ, από 80 έως 100τμ παραμένει η ίδια με τα περσινά 

επίπεδα, δηλαδή 1.650 ευρώ και από 100 τμ και πάνω ανεβαίνει 100 ευρώ, δηλαδή 

θα ανέρχεται στα 1.750 ευρώ, όσοι καταβάλλουν το ποσό εφάπαξ έως 15 Μαρτίου 

2022, θα έχουν έκπτωση στο συνολικό πακέτο 15%.  Εάν δεν επιθυμεί  κάποιος 

έκπτωση στο πακέτο, ισχύει το αρχικό ποσό και το ποσό της προκαταβολής είναι 

300 ευρώ το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί έως 31 Μαρτίου 2022, (το υπόλοιπο 

πληρώνεται  μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022).  

 Η παροχή ρεύματος θα είναι 6 Α κι όσοι επιθυμούν  ασφάλεια 10 Α θα υπάρχει 

κόστος 50 ευρώ εφάπαξ με την έναρξη λειτουργίας του κάμπινγκ ανά έτος έξτρα του 

ετήσιου πακέτου . 

 Ημερήσιες χρεώσεις: 

    
ΧΑΜΗΛΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
24/04 – 31/05 

ΥΨΗΛΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
01/06- 30/09 

Διανυκτέρευση ενηλίκου 4,00 4,50 
Διανυκτέρευση παιδιού  2,50 3,00 
Αυτοκίνητο 2,50 3,00 
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Τροχόσπιτο 4,00 4,50 
Τροχοσκηνή  4,00 4,50 
Αυτοκινούμενο τροχόσπιτο 6,00 7,00 
Σκηνή μικρή (έως 3 άτομα) 3,50 4,00 
Σκηνή μεγάλη (4+ άτομα) 4,50 5,00 
Πούλμαν έως 16 θέσεων 6,00 7,00 
Πούλμαν άνω των  16 θέσεων 9,00 10,00 
Μοτοσυκλέτα 1,50 2,00 
Σκάφος τρέιλερ 2,50 3,00 
Ηλεκτρικό ρεύμα 3,50 3,50 
Παραμονή κατασκηνωτή  2,50 3,50 
   

Γ. Την λειτουργία του κάμπινγκ από 29 Απριλίου 2022 έως 2 Οκτωβρίου 2022. 

 

                                   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6/2022 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 13-01-2022 

 
Η Πρόεδρος 

 
 
 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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