
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 10/29-05-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τρίτη (29) είκοσι εννέα του 

μηνός Μαΐου του χρόνου 2018 και ώρα 13:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, με την από αριθμό πρωτοκόλλου 520/25-05-2018 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:  

 

45 

 

 

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

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 

224/τ. Α΄/2-12-2016).  

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 

54/τ.Α΄/14-3-2012). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 

318/1992 ΦΕΚ Α΄161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014). 

Αποτελέσματα προκήρυξης ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1/2018 - 
Πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ στην ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ 
έπειτα από παραίτηση επιτυχόντα 
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση 

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-2015). 

6.  Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει (προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, 

της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997). 

7. Tις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 «Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/16-3-2018). 

8. Την υπ΄ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΠ. 1/570/οικ. 3824/2017 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των 

δικαιολογητικών – εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016…» (ΦΕΚ 272/τ. 

Β΄/6-2-2017). 

9. Την υπ΄ αριθμ. 16/20-02-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης 

Εταιρείας με την επωνυμία «Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη (ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. 

Δ.ΑΕ)» Ν. Χαλκιδικής με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 

για την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ» (ΑΔΑ ΩΑ7ΦΟΕΥ9-5ΚΗ). 

10. Tο υπ΄ αριθμ. 11711/26-02-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με 

θέμα «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο 

ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη» Ν. Χαλκιδικής 

(με αντίτιμο ή λοιπές αντικαταβολές)». 

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.8021/16-3-2018 (ΑΔΑ: 6Ψ0Υ465ΧΘ7-ΟΕΒ) απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε για τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία  

«Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη (ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ)» Ν. Χαλκιδικής η 

απασχόληση δώδεκα (12) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την 

κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 5634/21-3-

2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση 

εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)». 

12. Την υπ΄ αριθμ. 31/16-04-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης 

Εταιρείας με την επωνυμία «Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη (ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. 

Δ.ΑΕ)» Ν. Χαλκιδικής με θέμα: «Προκήρυξη θέσεων εργασίας μέσω ΑΣΕΠ για την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α 

Δ.ΑΕ έτους 2018» (ΑΔΑ ΨΔΟΞΟΕΥ9-248).  

13. Το ΦΕΚ 10865/Τεύχος Α.Ε/23-9-2008, περί σύστασης της Επιχείρησης και το ΦΕΚ 632/ Τεύχος 

Α.Ε./16-2-2011 περί αλλαγής της επωνυμίας της επιχείρησης από ΑΞ.Τ.Α.Σ.Α. Δ.ΑΕ σε 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ.   

14. Την υπ΄ αριθμ 114/22-02-2018 Βεβαίωση του Προέδρου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ για την ύπαρξη των 

σχετικών πιστώσεων. 

15. Tην υπ’ αριθμόν 13086/30-04-2018, εγκριτική απόφαση του ΑΣΕΠ, σχετικά με την ανακοίνωση 

ΣΟΧ 1/354/30-04-2018 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, για την πρόσληψη δώδεκα ατόμων, με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου. 

16. Tην ανακοίνωση ΣΟΧ 1/354/30-04-2018 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ,  
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17. Την υπ΄ αριθμ. 13/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας 

με την επωνυμία «Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη (ΑΞ.Τ.Α.ΔΑ Δ.ΑΕ)» με 

θέμα: «Ορισμός επιτροπών», όπου ορίζεται η 3μελής επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων, 

πρόσληψης προσωπικού.  

18. Τους πίνακες κατάρτισης  

19. Το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης αποτελεσμάτων από την αρμόδια επιτροπή με αρ. πρ 498/17-05-

2018, με ΑΔΑ 684ΦΟΕΥ9-ΟΧΠ,  

20. την υπ’ αριθμόν 41/2018 απόφαση του ΔΣ της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ, με την οποία 

ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2018, πρόσληψη, με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη 

εποχικών ή παροδικών αναγκών των υποκαταστημάτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, που εδρεύει στην 

Ιερισσό Χαλκιδικής. 

Στην συνέχεια ανακοινώσαμε στους επιτυχόντες τα αποτελέσματα πλήν όμως ‘’Όσον αφορά την θέση 102 

της προκήρυξης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ (ΣΟΧ 1/2018) , πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, τριών (03) μηνών, συνολικά ενός (01) ατόμου  ΔΕ Υπαλλήλων Υποδοχής, προσληπτέα ήταν 

η Ρήγα Στυλιανή η οποία δεν αποδέχτηκε τη θέση για προσωπικούς λόγους καταθέτοντας στην επιχείρηση 

υπεύθυνη δήλωση. Με τη σειρά προχωρήσαμε στην επόμενη υποψήφια που είναι η Χαλιαμπάκα Μαρία η 

οποία όμως ήταν  προσληπτέα  ήδη στη θέση 103 της προκήρυξης. Με τη σειρά προχωρήσαμε στην επόμενη 

υποψήφια που είναι η Πετροπούλου Ιωάννα η οποία δεν αποδέχτηκε τη θέση για προσωπικούς λόγους 

καταθέτοντας στην επιχείρηση υπεύθυνη δήλωση. Με τη σειρά προχωρήσαμε στις επόμενες υποψήφιες που 

είναι η Ελευθερούδη Ευθυμία και η Ζαμάνη Σοφία, οι οποίες ήταν  προσληπτέες ήδη στη θέση 104 της 

προκήρυξης και έπειτα προχωρήσαμε στην επόμενη υποψήφια που είναι η Παρισιάδου Άννα, η οποία δεν 

αποδέχθηκε επίσης τη θέση, για προσωπικούς λόγους, καταθέτοντας στην επιχείρηση υπεύθυνη δήλωση.  Τέλος 

προχωρήσαμε στην επόμενη υποψήφια που είναι η Βασιλοπούλου Αγγελική, η οποία αποδέχθηκε τη θέση.  

Επομένως προσληπτέα για την θέση 102 της ΣΟΧ 1/2018, ορίσθηκε η Βασιλοπούλου Αγγελική. ‘’ 

Η παραπάνω υποψήφια όμως την Παρασκευή 25/05/2018, και ενώ είχαμε ξεκινήσει την διαδικασία 

προσλήψεων, με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 519/2018 υπεύθυνη δήλωσή της και για προσωπικούς λόγους 

δήλωσε παραίτηση από τη συγκεκριμένη θέση, οπότε προχωρήσαμε στην επόμενη υποψήφια που είναι η 

Παπαϊωάννου Κυριακούλα, η οποία αποδέχθηκε τη θέση.  

Επομένως προσληπτέα για την θέση 102 της ΣΟΧ 1/2018, ορίζεται η Παπαϊωάννου Κυριακούλα ». 

 

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

θέμα: 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

Α. Την αποδοχή της υπεύθυνης δήλωσης της Βασιλοπούλου Αγγελικής  επιτυχών της προκήρυξης, η οποία 

δεν αποδέχτηκε τη θέση για προσωπικούς λόγους και την αντικατάστασή της με την επόμενη στον πίνακα 

κατάταξης. 

ΑΔΑ: ΨΧΥΚΟΕΥ9-7ΥΦ



Β. Την πρόσληψη της Παπαϊωάννου Κυριακούλας του Κωνσταντίνου (ΔΕ),  για τη θέση 102, η οποία θα 

απασχοληθεί στο κεντρικό και ειδικότερα στην αίθουσα 3d, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (03) μηνών σαν υπάλληλος υποδοχής.  

Γ. Κατατάσσει  το  παραπάνω  προσωπικό  της  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ ως εξής:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ              Δ.Ε. 
Κλάδος/Ειδικότητα     Δ.Ε  Υπάλληλος υποδοχής 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ 

ΒΑΘΜΟ 

΄Ετη Μήνες Ημέρες 

1 ΠΑΠΑΪΩΆΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 0 05 0 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 45/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 29-05-2018 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 

Βαλσαμής Ελευθέριος 
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