
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 06/19-03-2020 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 

 

Συµφώνα µε το ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10 Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία ∆ήµων 

και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης µέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 προβλέπεται ότι κατά το διάστηµα λήψης των µέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ 

α’ και β’ βαθµού και των διοικητικών συµβουλίων των εποπτευόµενων νοµικών τους προσώπων 

µπορεί να λαµβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της 

παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’87), είτε διά τηλεδιάσκεψης µε κάθε πρόσφορο 

τηλεπικοινωνιακό µέσο. Σήµερα Πέµπτη 19 Μαρτίου 2020 και ώρα 13.00 µε 14.00  έγινε 

τηλεφωνικά  η τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, που 

συγκλήθηκε µε  την µε αριθµό πρωτοκόλλου 165/16-03-2020 πρόσκληση της Προέδρου, σύµφωνα 

µε τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. 

  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 τηλεφωνικών  κλήσεων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζαµάνη Μαρία- Ελένη                                

Ζήκα Ζαχαρούλα 

Μίτιντζης Τρύφων 

Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 

Μήτρου Αικατερίνη  

 

 

 

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

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

  

Αριθµός Θέµατος:  01 

 

 

Αριθµός Απόφασης:  21  

 

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

διάταξης ανέφερε τα εξής: « Σύµφωνα µε την υπ' αριθµόν 20/2020 απόφαση της ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ, 

αποφασίστηκε η πρόσληψη για δύο (2) µήνες και συγκεκριµένα, από 19/03/2020 έως 18/05/2020 

τεσσάρων ατόµων, ως εξής: 

1. ∆ύο (2) άτοµα ∆Ε για δίµηνη απασχόληση στο Άλσος Αριστοτέλη στα Στάγιρα, ως 

υπάλληλοι υποδοχής για το αντικείµενο που αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω και το 

Αναστολή πρόσληψης διµήνων Άλσους 
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οποίο θα πρέπει να καλύπτει και τα προσόντα που ζητάµε και βάσει των αιτήσεων που 

µας κατατέθηκαν, αυτοί είναι:  η ΖΗΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και η 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ. 

2. Ένα (1) άτοµο ΥΕ για δίµηνη απασχόληση στο Άλσος Αριστοτέλη στα Στάγειρα,  ως 

εργάτης καθαριότητας, για το αντικείµενο που αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω και το 

οποίο θα πρέπει να καλύπτει και τα προσόντα που ζητάµε και βάσει των αιτήσεων που 

µας κατατέθηκαν, αυτός είναι:  ο ΚΑΡΑΝΤΩΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ. 

3. Ένα (1) άτοµο ΥΕ για δίµηνη απασχόληση στο κάµπινγκ Ιερισσού, ως εργάτης 

καθαριότητας, για το αντικείµενο που αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω και το οποίο θα 

πρέπει να καλύπτει και τα προσόντα που ζητάµε και βάσει των αιτήσεων που µας 

κατατέθηκαν, αυτή είναι:  η ΣΤΑΥΡΩΘΕΝΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.  

Σύµφωνα µε τα κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

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

αποφασίστηκε το κλείσιµο των συγκεκριµένων χώρων, ανάµεσα σ αυτά συµπεριλαµβάνεται και το 

Άλσος Αριστοτέλη στα Στάγιρα, δεδοµένου ότι στο Άλσος, δεχόµαστε επισκέψεις από σχολεία, 

γκρουπ, τουριστών κτλ.  Θα πρέπει λοιπόν να ανασταλούν οι προσλήψεις των διµήνων που 

αφορούν τους ∆Ε υπαλλήλους υποδοχής, µέχρι νεοτέρας και σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες της 

Κυβέρνησης. Όσον αφορά τις θέσεις ΥΕ, οι προσλήψεις θα γίνουν κανονικά, καθώς οι ετοιµασίες 

των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων καθαριότητας πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να είµαστε 

έτοιµοι να ανοίξουµε τα υποκαταστήµατά µας όταν αυτό καταστεί δυνατό.  

 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ  µετά από διαλογική συζήτηση σχετική 

Θέµα 

 

                                                           Αποφασίζει  οµόφωνα 

 

Την αναστολή των προσλήψεων των διµήνων που αφορούν τους ∆Ε υπαλλήλους υποδοχής, 

στο Άλσος, µέχρι νεοτέρας και σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες της Κυβέρνησης, καθώς µε τα 

κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του, αποφασίστηκε το κλείσιµο των 

συγκεκριµένων χώρων, ανάµεσα σ αυτά συµπεριλαµβάνεται και το Άλσος Αριστοτέλη στα 

Στάγιρα, δεδοµένου ότι στο Άλσος, δεχόµαστε επισκέψεις από σχολεία, γκρουπ, τουριστών κτλ.  

Όσον αφορά τις θέσεις ΥΕ, οι προσλήψεις θα γίνουν κανονικά, καθώς οι ετοιµασίες των 

εξωτερικών και εσωτερικών χώρων καθαριότητας πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να είµαστε έτοιµοι 
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να ανοίξουµε τα υποκαταστήµατά µας όταν αυτό καταστεί δυνατό. Οι εργασίες θα γίνονται από ένα 

άτοµο και το υποκατάστηµα κάµπινγκ και Άλσος θα είναι κλειστά κατά την ώρα των εργασιών   

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 21/2020 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 19-03-2020 

 

Η Πρόεδρος 

 

 

 

 

Ζαµάνη Μαρία Ελένη 
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