
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 15/22-10-2020 τακτικής συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (22) είκοσι δύο του μηνός 

Οκτωβρίου του χρόνου 2020 και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 677/19-10-2020 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:  02 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  53  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: « Για την έναρξη της νέας σεζόν θα πρέπει να καθορίσουμε από τώρα τις θέσεις 

και την τιμολόγηση ειδικά για την Α θέση. Επείδη έχουν γίνει διάφορες κατασκεύες που αντίκειντε στο 

κανονισμό του κάμπινγκ Ιερισσού προτείνω να συσταθεί μια ομάδα εργασίας αποτελούμενη από μηχανικό, 

τον  manager  της επιχείρησης, και μέλος του ΔΣ  να γίνει αυτοψία να οριοθετηθούν οι θέσεις και τα όρια 

τους καθώς και τι πρέπει ν αποξηλωθεί. Στην συνέχεια να γίνει ο τιμοκατάλογος ανάλογα με τα τ.μ που 

κατέχει ο καθένας.  

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

 

 
Σχεδιασμός θέσεων  Α θέσης καμπινγκ 



 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Συστήνει ομάδα εργασίας αποτελούμενη από την πρόεδρο Ζαμάνη Μαρία Ελένη, το μέλος του ΔΣ 

Μίτιντζη Τρύφωνα, τον μηχανικό της επιχείρησης Βορεινό Θεολόγη, και τον  manager  της επιχείρησης 

Δουλδέρη Σταύρο, έτσι ώστε να καταγραφούν τα προβλήματα στην Α σειρά του κάμπινγκ, να οριοθετηθούν 

οι θέσεις και τα όρια τους καθώς και τι πρέπει ν αποξηλωθεί. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 53/2020 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 22-10-2020 

 
Η Πρόεδρος 

 
 

 
Ζαμάνη Μαρία Ελένη 

 


