
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 13/05-07-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 

 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα Πέµπτη (05) πέντε του µηνός 

Ιουλίου του χρόνου 2018 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο 

της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, µε την από αριθμό πρωτοκόλλου 673/02-07-2018 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:  3  

 

Αριθµός Απόφασης:  

 

55 

 

 

       Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 3
ο
 θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: « Σύµφωνα µε την υπ' αριθµόν 46/2018 απόφαση του ∆Σ της ΑΞΤΑ∆Α, 

αποστείλαµε στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας- Θράκης, προς έγκριση την παρακάτω 

(1) θέση έκτακτου εποχικού προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες (3µηνη σύµβαση): 

1. Ένα (1) άτοµο ∆Ε Ναυαγοσώστης απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης ή 

αντίστοιχης σχολής µε άδεια ναυαγοσώστη ανοιχτής θαλάσσης ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλµατος της Λιµενικής αρχής, για τρίµηνη απασχόληση στο Κάµπινγκ Ιερισσού. 

       Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας- Θράκης, µας ενέκρινε την υπ' αριθµόν 46/2018 

απόφαση του ∆Σ περί πρόσληψης ναυαγοσώστη µε σύµβαση Ι∆ΟΧ, µε το υπ' αριθµόν πρωτ. 

32092/04-06-2018 έγγραφό της. Έπειτα η ΑΞΤΑ∆Α προχώρησε στην ανακοίνωση (Απ.Πρ 591/08-

06-2018) για τη πρόσληψη ενός (01) ατόµου ∆Ε Ναυαγοσώστη µε  σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας τριών µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών 

στο Κάµπινγκ Ιερισσού, εντός της προθεσµίας δέκα ηµερών (10) ηµερών από την 08/06/2018 έως 

και 18/06/2018. Έπειτα µε την υπ' αριθµόν 591/18/6/2018 ανακοίνωση της ΑΞΤΑ∆Α, παρατείναµε 

 Ναυαγοσωστική κάλυψη κάµπινγκ 

 

ΑΔΑ: 6488ΟΕΥ9-Α9Ι



την προθεσµία υποβολής αιτήσεων για ακόµη (5) ηµέρες λόγω µη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 

κανέναν υποψήφιο, χωρίς όµως να υπάρχει και πάλι αίτηση ενδιαφεροµένου ».  

 

 

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

θέµα: 

 

Αποφασίζει  οµόφωνα 

 

Λόγω έλλειψης εκδήλωσης ενδιαφέροντος το κάµπινγκ Ιερισσού φέτος δεν θα διαθέτει 

ναυαγοσωστική κάλυψη, καθώς µετά από δύο ανακοινώσεις της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ δεν βρέθηκε 

ενδιαφερόµενος να καταθέσει αίτηση. Η ακτή δεν θεωρείται πολυσύχναστη ως εκ τούτου δεν 

είµαστε υποχρεωµένοι να διαθέτουµε ναυαγοσωστική και είναι προαιρετικό.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 55/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 05-07-2018 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Βαλσαµής Ελευθέριος 
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