
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 11/24-05-2017 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 

 
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής επιχείρησης σήμερα Τετάρτη (24) είκοσι τέσσερις 

του μηνός Μαΐου του χρόνου 2017 και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, ύστερα  από την με αριθμό πρωτοκόλλου 379/2017 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  
 

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος  
 Λυκάκη Χρυσαυγή 
 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  1  

Αριθμός Απόφασης:  38  

 

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

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Με το ΦΕΚ 1476Β γίνετε ο καθορισμός των τεχνικών και 

λειτουργικών προδιαγραφών των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων. Παράλληλα το 

καλοκαίρι θα χρειαστεί να γίνει και η ανανέωση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΜΠΕ 

του κάμπινγκ Ιερισσού.  Θα πρέπει λοιπόν με την λήξη της φετινής καλοκαιρινής σεζόν να γίνουν 

οι απαραίτητες εργασίες έτσι ώστε το δημοτικό κάμπινγκ να πληροί τα προαπαιτούμενα για την 

ανανέωση του ειδικού σήματος λειτουργίας. Σε πρώτη φάση θα γίνει μια καταγραφή των 

απαραίτητων ενεργειών και θα ανατεθεί σε μηχανικό η ανανέωση της ΜΠΕ. Σε δεύτερη φάση θα 

πρέπει όποια τροχόσπιτα κριθεί απαραίτητο κι ειδικά στην Α θέση να μετακινηθούν σε σημείο που 

θα υποδείξουμε, να αποξηλωθούν όλες οι πρόχειρες κατασκευές που έχουν γίνει και να 

οριοθετηθούν εκ νέου οι θέσεις. Τέλος θα γίνουν εργασίες αναβάθμισης των δικτύων 

ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης και όποιες άλλες εργασίες απαιτούνται προκειμένου να πληρούμε 

τα κριτήρια για την ανανέωση του σήματος.»  

    

  

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

θέμα: 

 

Απόφαση για τη λειτουργία του δημοτικού κάμπινγκ και 

απόκτησης πιστοποιητικού κατάταξης 

ΑΔΑ: Ω9Λ1ΟΕΥ9-1Μ2



Αποφασίζει  ομόφωνα 

Α.  Την ανανέωση της Μ.Π.Ε του δημοτικού κάμπινγκ Ιερισσού  

Β.  Μετά την 31η Σεπτεμβρίου και σε διάστημα ενός μήνα την μετακίνηση των τροχόσπιτων σε 

σημείο που θα υποδειχτεί, την αποξήλωση των πρόχειρων κατασκευών και την οριοθέτηση εκ νέου 

των θέσεων 

Γ. Την καταγραφή των ενεργειών κι εργασιών που θα κριθούν απαραίτητες για την απόκτηση 

πιστοποιητικού κατάταξης και την ανανέωση του ειδικού σήματος λειτουργίας. 

      
  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 38/2017 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 24-05-2017 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Βαλσαμής Ελευθέριος 

ΑΔΑ: Ω9Λ1ΟΕΥ9-1Μ2
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