
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

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

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής 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.Δ.Α. ΔΑΕ, 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:  6  

 

Αριθμός Απόφασης:  

 

58 

 

 

Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της 

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

για την ομαλή λειτουργία της θερινής περιόδου θα πρέπει να αποστείλουμε στην Αποκεντρωμένη 

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

(2μηνο) για κατεπείγουσες ανάγκες που προκύψανε, έτσι ώστε να λειτουργήσουν αποτελεσματικά 

τα υποκαταστήματα της Επιχείρησης.  

Πιο συγκεκριμένα, στο υποκατάστημα του Πάρκινγκ στην Ουρανούπολη, κρίνεται 

επιβεβλημένο να προβούμε στην πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας που εμφανίζει το 

τελευταίο διάστημα τόσο η περιοχή αλλά κυρίως το Άγιον όρος. Ήδη παρατηρείτε αύξηση της 

τάξεως του 10% σε σχέση με άλλες χρονιές. Το πάρκινγκ αποφέρει το 25% των εσόδων της 

επιχείρησης και είναι το πλέον κερδοφόρο υποκατάστημά μας. Λόγω λοιπόν της αύξησης της 

κίνησης στις ώρες αιχμής και τα Σαββατοκύριακα ο υπάλληλος βάρδιας δεν είναι δυνατόν να 

εξυπηρετήσει τον όγκο των πελατών και τα οχήματα δεν τακτοποιούνται όπως πρέπει με 

αποτέλεσμα να χάνουμε θέσεις, έσοδα και να δημιουργείτε μεγάλη αναστάτωση στους πελάτες. Η 

Αποστολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έγκριση 

2μηνου 
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εν λόγω ανάγκη δεν ήταν δυνατόν να προβλεφτεί γιατί δεν περιμέναμε αυτή την αύξηση 

επισκεψιμότητας στο πάρκινγκ. Το κόστος δε μισθοδοσίας θα υπερκαλυφθεί από τα έσοδα που θα 

προκύψουν, είναι 100% ανταποδοτικό ενώ θα βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας. 

Η ανάγκη λοιπόν για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού κρίνεται αναγκαία για την 

επιχείρηση στη παρούσα φάση και θεωρείται κατεπείγουσα μιας και θα είναι αδύνατη η λειτουργία 

του συγκεκριμένου υποκαταστήματος και θα υπάρχει μεγάλη αναμονή κάτι που θα δυσαρεστήσει 

τους πελάτες και θα αποφέρει απώλεια εσόδων.  

Η διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό της επιχείρησης μιας και το προσωπικό 

μέχρι δύο (2) μήνες που προσλαμβάνεται για έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες εξαιρείται του 

ΑΣΕΠ.  

Προτείνω να αποστείλουμε για την παρακάτω θέση και ειδικότητα: 

1. Ένα (1) άτομο ΔΕ για δίμηνη απασχόληση στο Πάρκινγκ της Ουρανούπολης, ως υπάλληλος 

υποδοχής με άριστη γνώση Αγγλικών. 

 

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

θέμα: 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

Α. Την αποστολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης, προς έγκριση της 

παρακάτω μίας (1) θέσης έκτακτου εποχικού προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες (2μηνη 

σύμβαση): 

1. Ένα (1) άτομο ΔΕ για δίμηνη απασχόληση στο Πάρκινγκ, ως υπάλληλος υποδοχής με 

άριστη γνώση Αγγλικών.  

 

Β. Οι πιστώσεις για την μισθοδοσία της πιο πάνω έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ για το 2018 και για το υποκατάστημα του παρκινγκ στους κωδικούς, Κ.Α 

60.01.00.006, 55.01.00.006.  

 

Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για κάθε νόμιμη ενέργεια. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 58/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 05-07-2018 
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Ο Πρόεδρος 
 

                                                                Βαλσαμής Ελευθέριος 
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