
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 01/13-01-2022 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 
 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

  

Αριθμός Θέματος:  07 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  07 

 

 

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

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Για πρώτη χρονιά η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ έλαβε πέρυσι μέρος στα   

αναγνωρισμένα βραβεία Tourism Awards 2021, όπου και βραβεύτηκε. Η βράβευση αποτελεί μια 

σημαντική αναγνώριση της δουλειάς που γίνετε στην ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α προβάλει την επιχείρηση μας 

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

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Tourism awards 2022  
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ενίσχυση του ηθικού της ομάδας. Φέτος θα πραγματοποιηθούν για ένατη χρονιά τα βραβεία 

Tourism Awards 2022, τα οποία έρχονται  να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τις κορυφαίες 

πρακτικές και τις πιο καινοτόμες πρωτοβουλίες επιχειρήσεων και φορέων του ελληνικού τουρισμού 

όπως λέει και το σλόγκαν του θεσμού ΄΄Οι βέλτιστες πρακτικές είναι ο δρόμος που οδηγεί στην 

επόμενη μέρα’’. Πιστεύω ότι 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 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.  

Ως επίσημος φορέας και διαχειριστής των τουριστικών ακινήτων του Δήμου Αριστοτέλη 

αλλά προωθώντας  ταυτόχρονα και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας προτείνω  να 

καταθέσουμε αίτηση υποψηφιότητας στον διαγωνισμό Tourism Awards 2022 στη κατηγορία 

«Πολιτιστικός Τουρισμός». Πιο συγκεκριμένα το  project  που έχουμε στόχο να προωθήσουμε είναι 

Ο Αριστοτέλης και το Άγιο Όρος τα δυο παγκόσμια σύμβολα διαφορετικών εποχών που όμως είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένα. Αυτή τη σύνδεση των αξιών θα προσπαθήσει η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α να αναδείξει 

και να προσφέρει  στον επισκέπτη μια όμορφη εμπειρία ζωής Σκοπός μας είναι ο επισκέπτης να 

ταξιδέψει στα μονοπάτια πολιτισμού και στην μυσταγωγία της Αθωνικής Πολιτείας. Ταυτόχρονα η 

συμμετοχή μας στα βραβεία Tourism Awards 2022, αποτελεί  μια ευκαιρία να αναδείξουμε τον 

πολιτιστικό μας πλούτο και να παρουσιάσουμε στο ευρύ κοινό δυο παγκόσμια σύμβολα 

διαφορετικών εποχών γιατί ο Δήμος Αριστοτέλη δεν προσφέρει μόνο το φυσικό πλούτο του στους 

επισκέπτες του αλλά και μια εμπειρία ζωής που θα τους ακολουθεί για πάντα. Η πρόταση μας 

προτείνω να έχει τίτλο  ‘’Δήμος Αριστοτέλη τόπος ευλογημένος, πολιτιστικός και πνευματικός φάρος 

που ακτινοβολεί στους αιώνες’’.  

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

θέμα 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 

Να συμμετέχουμε στα Tourism Awards 2022 καταθέτοντας αίτηση υποψηφιότητας με 

ολοκληρωμένη πρόταση στην κατηγορία «Πολιτιστικός Τουρισμός» και με τίτλο  ‘’Δήμος 

Αριστοτέλη τόπος ευλογημένος, πολιτιστικός και πνευματικός φάρος που ακτινοβολεί στους αιώνες’’ .  
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                                         Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/2022 

 

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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