
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 10/10-05-2017 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 

 
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τετάρτη (10) δέκα του μηνός 

Μαΐου του χρόνου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο 

της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 326/2017 πρόσκληση του Προέδρου, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. 

 

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Βαλσαμής Ελευθέριος 
Καρίνας Γεώργιος  
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  
Λυκάκη Χρυσαυγή 
Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    

 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  1  

Αριθμός Απόφασης:  34  

 

            Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Δεδομένης της ανάγκης για έκτακτο εποχικό προσωπικό 

τουλάχιστον για την προετοιμασία και την έναρξη της θερινής περιόδου αποστείλαμε στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, αίτημα για έγκριση θέσεων εποχιακού έκτακτου 

προσωπικού (2μηνα), για κατεπείγουσες ανάγκες, έτσι ώστε να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τα 

υποκαταστήματα της Επιχείρησης. Η απόφαση για δίμηνα πάρθηκε με την υπ αριθμό 29/2017 

απόφαση της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ  αξιολογώντας τα κάτωθι: 

Φέτος είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα έντονες χιονοπτώσεις και θερμοκρασίες που 

φθάσανε στους -18ο C, οι οποίες διαρκέσανε πάνω από 1 μήνα και  η περιοχή μας  ήταν σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης με όλο τον μηχανισμό του Δήμου σε επιφυλακή. Το κύμα που 

έπληξε την περιοχή ήταν πρωτοφανές και διήρκησε πάνω από ένα μήνα. Αποτέλεσμα όλων αυτών 

ήταν να δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα  με αρκετές ζημιές και καταστροφές. Στις αρχές 

Μαρτίου πήραμε δύο δίμηνα ΥΕ για το Άλσος και το κάμπινγκ  όμως οι ζημιές ήταν μεγάλες μ 

αποτέλεσμα να μην καταστεί εφικτή η πλήρης αποκατάσταση των ζημιών. Πιο συγκεκριμένα στο 

υποκατάστημα του Άλσους στα Στάγειρα Χαλκιδικής, έχουν πέσει κορμοί δέντρων,  αποψιλώθηκε 

η εναέρια γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος, γίνανε ζημιές στην σκεπή από την ρεσεψιόν λόγω της 

ποσότητας του χιονιού και σε 3 σημεία έσπασε το δίκτυο νερού από τις πολικές θερμοκρασίες, 

Έγκριση και πρόσληψη διμήνων στην ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ 
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γίνανε ζημιές στα όργανα που υπάρχουν, ενώ έχει πέσει ένα τμήμα του μεσοβυζαντινού κάστρου 

και πρέπει να μαζευτούν οι πέτρες έτσι ώστε ειδικό συνεργείο να κάνει αποκατάσταση. Τέλος η 

κατάσταση στο γκαζόν είναι πολύ κακή από τον παγετό. Στο υποκατάστημα του  κάμπινγκ 

Ιερισσού που  είναι δίπλα στη θάλασσα από τους δυνατούς ανέμους  τις βροχοπτώσεις αλλά φέτος 

και της έντονης χιονόπτωσης αλλοιώθηκε η παραλία, σπάσανε κορμοί δέντρων ενώ έχουν 

αποψιλωθεί αρκετά φωτιστικά και γενικά ο  εσωτερικός χώρος είναι σε κακή κατάσταση από φερτά 

υλικά. Στις τουαλέτες υπάρχουν ζημιές στην σκεπή κι έσωθεν γιατί ο χώρος δεν κλείνει επαρκώς. 

Θα πρέπει λοιπόν να προσληφτούν άμεσα άλλα δύο άτομα να ενισχύσουν τα υπάρχοντα 

έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές. Ο προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 

έτους 2017, όπου θα μπορούσε να μας δώσει κάποιες λύσεις δεν έχει προκηρυχθεί ακόμη λόγω 

καθυστέρησης της έγκρισης από την ΠΥΣ αν κι έχει σταλεί από την ΑΞΤΑΔΑ  από τον 

Φεβρουάριο. Ασφαλώς όταν εγκριθούν οι θέσεις και προκηρυχθούν μέσω ΑΣΕΠ θα γίνει ανάλογη 

περικοπή στους μήνες των αντίστοιχων θέσεων μιας και θα εργάζονται ήδη τα δίμηνα έτσι ώστε να 

μην υπερβούμε το προγραμματισμένο αρχικό κόστος που θέσαμε σαν διοίκηση για μισθοδοσίες. 

Η ανάγκη για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού κρίνεται αναγκαία για την επιχείρηση στη 

παρούσα φάση και θεωρείτε κατεπείγουσα μιας και θα είναι αδύνατη η λειτουργιά των 

συγκεκριμένων υποκαταστημάτων, οι ζημιές που υπάρχουν δεν θα μπορέσουν να αποκατασταθούν 

ενώ θα υπάρξουν διαφυγόντα κέρδη. Η ανάγκη προήλθε από έκτακτα καιρικά φαινόμενα αλλά κι 

από την ευχάριστη αλλά απρόβλεπτη ανταπόκριση επισκεπτών για τα συγκεκριμένα 2 

υποκαταστήματα της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ. 

Σύμφωνα λοιπόν με την 29/2017 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης στείλαμε αίτημα στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, προς έγκριση των παρακάτω δύο (2) θέσεων 

έκτακτου εποχικού προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες (2μηνες συμβάσεις): 

1. 1 (ένα) άτομο ΥΕ εργάτης γενικών καθηκόντων, για δίμηνη απασχόληση στο Άλσος 

Αριστοτέλη,  

2. 1 (ένα) άτομο ΥΕ εργάτης γενικών καθηκόντων, για δίμηνη απασχόληση στο Κάμπινγκ 

Ιερισσού,  

οι οποίες μας εγκρίθηκαν με το υπ’ αριθμόν 9254/2017 εγκριτικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Μετά  την ανακοίνωση της  ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ , με αρ. πρωτ. 

319/03-05-2017 και την ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας λάβαμε κάποιες αιτήσεις ενδιαφερομένων 

και προτείνω να προβούμε στην άμεση πρόσληψη ατόμων που θα  καλύπτουν τις ανάγκες μας. 

Προτείνω λοιπόν να προσλάβουμε άμεσα ένα άτομο ΥΕ εργάτη γενικών καθηκόντων  για το Άλσος 

του Αριστοτέλη , και  ένα άτομο ΥΕ- εργάτη γενικών καθηκόντων για το Δημοτικό Κάμπινγκ 

Ιερισσού. Οι  προσλήψεις γίνονται απ ευθείας χωρίς διαδικασία ΑΣΕΠ μιας και αφορά δίμηνο 

έκτακτο προσωπικό για κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών».  
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ  μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το 

θέμα: 

                                                     Αποφασίζει  ομόφωνα 

Α)  Την πρόσληψη για δύο (2) μήνες και συγκεκριμένα, από 15/05/2017 έως 15/07/2017 δύο 

ατόμων ως εξής: 

1. 2. Στο Άλσος Αριστοτέλη στα Στάγειρα Χαλκιδικής, ως εργάτης γενικών καθηκόντων, ΥΕ, την 

Θασίτη Ειρήνη  του Κωνσταντίνου  και 

2. Στο Δημοτικό κάμπινγκ Ιερισσού, ως εργάτης γενικών καθηκόντων, ΥΕ, την Κάρλα Μαρία του 

Άγγελου. 

 Οι πιστώσεις για την μισθοδοσία των πιο πάνω έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ για το 2017 στους κωδικούς, 60.01.00.002-55.01.00.002-54.03.01.002-

54.05.01.002 για το Άλσος και 60.01.00.004-55.01.00.004-54.03.01.004-54.05.01.004 για το 

κάμπινγκ 

 Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για την υπογραφή των συμβάσεων. 

 

B. Κατατάσσει το παραπάνω προσωπικό της ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ ως εξής: 

      ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ             Υ.Ε. 
Κλάδος/Ειδικότητα    Υ.Ε   Εργάτης Γενικών Καθηκόντων  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ 

ΒΑΘΜΟ 

΄Ετη Μήνες Ημέρες 

1 ΚΑΡΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ 1 0 0 0 

2 ΘΑΣΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 0 0 0 

 

  

                                    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 34/2017 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 10-05-2017 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

                                                               Βαλσαμής Ελευθέριος 
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