
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:  5  

 

Αριθµός Απόφασης:  

 

57 

 

 

Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 5
ο
 θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Η ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆ηµοτική ΑΕ, είναι Ανώνυµη Επιχείρηση 

του ∆ήµου του άρθρου 265 του κώδικα δήµων και κοινοτήτων Ν. 3463/2006 και λειτουργεί 

σύµφωνα µε τον νόµο περί ανωνύµων 2190/1920. ∆ιαχειρίζεται απ ευθείας µε ιδίους πόρους 

µεταξύ άλλων και το Σκάφος Αµµουλιανής Χαλκιδικής, το οποίο κατά βάση αποτελεί κοινωνικό 

έργο, εκτελεί όµως κατά τη θερινή σεζόν και τα βραδινά δροµολόγια από Αµµουλιανή -Τρυπητή 

και το αντίθετο, για τους επισκέπτες του νησιού, καθώς δεν υπάρχει άλλο µεταφορικό µέσο. 

 Βασικός στόχος της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ  είναι να αποφέρει έσοδα αλλά και προστιθέµενη 

αξία στο τουριστικό προϊόν του ∆ήµου, µέσω της σωστής διαχείρισης των υφιστάµενων 

επιχειρήσεων. Η λειτουργία των υποκαταστηµάτων στηρίζεται στην προσέλευση τουριστών και 

επισκεπτών του ∆ήµου µας και λειτουργεί µε αντίτιµο σε όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες, κάτι το 

οποίο προϋποθέτει την µέγιστη παροχή υπηρεσιών από πλευράς της Επιχείρησης. ∆εν 

επιχορηγείται από τον ∆ήµο άµεσα ή έµµεσα αλλά ούτε και από κανέναν άλλο φορέα του 

∆ηµοσίου.  

∆ροµολόγια σκάφους προς Ουρανούπολη 

 

 

ΑΔΑ: 6Ω4ΠΟΕΥ9-ΞΥΘ



Εφόσον λοιπόν οι υπηρεσίες που παρέχουµε είναι βάση αντιτίµου, προτείνω να 

αναβαθµίσουµε τις υπηρεσίες αυτές, για την φετινή σεζόν και να προσθέσουµε δροµολόγια 

βραδινά από Αµµουλιανή προς Ουρανούπολη και το αντίθετο, βάσει του ανάλογου αντιτίµου ». 

 

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

θέµα: 

 

Αποφασίζει  οµόφωνα 

 

Να αναβαθµίσουµε τις υπηρεσίες που παρέχουµε, µε το υποκατάστηµα του Σκάφους 

"Αµµουλιανή 2003" και για τη φετινή σεζόν να προσθέσουµε δροµολόγια βραδινά από 

Αµµουλιανή προς Ουρανούπολη και το αντίθετο, βάσει του ανάλογου αντιτίµου. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 57/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 05-07-2018 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Βαλσαµής Ελευθέριος 

 

ΑΔΑ: 6Ω4ΠΟΕΥ9-ΞΥΘ
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