
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 23/10-12-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Δευτέρα (10) δέκα του μηνός 

Δεκεμβρίου του χρόνου 2018 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, με την από αριθμό πρωτοκόλλου 1107/07-12-2018 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:  

 

92 

 

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

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Σε  συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με την παρουσία της διοίκησης και της 

πλειονότητας των πελατών του κάμπινγκ τέθηκε το θέμα των κατασκευών που έχουν γίνει από μερίδα των 

πελατών καθώς και τις παρεμβάσεις σας στο ηλεκτρολογικό δίκτυο. Εξηγήθηκε λεπτομερώς το πρόβλημα 

που προκύπτει  από τον νέο νόμο κατάταξης για την κατάταξη των κάμπινγκ  (ΦΕΚ 1476/2015 τεύχος Β) 

και την ανανέωση της  ΜΠΕ. Κατόπιν ενημερώθηκαν κατ ιδίαν και με επιστολή όλοι οι πελάτες για τις 

εργασίες που έπρεπε να κάνουν. Αρκετοί συμμορφωθήκαν με τις υποδείξεις και προέβηκαν στις 

απαιτούμενες ενέργειες πλην όμως μερίδα των πελατών δεν συμμορφώθηκαν. Προτείνω να στείλουμε 

άμεσα επιστολές που να τονίζετε η αναγκαιότητα των εργασιών που πρέπει να γίνουν και σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης δεν θα ισχύει η θέση για το 2019 και το τροχόσπιτο θα απομακρύνετε. Επίσης υπάρχουν 

ελάχιστοι πελάτες που δεν εξόφλησαν τις υποχρεώσεις τους για την θέση που είχαν το 2018 αν κι όφειλαν 

να το κάνουν έως 15-9-2018. Προτείνω να σταλούν και σ αυτούς επιστολές με την ίδια επισήμανση ότι δεν 

θα ισχύει η θέση για το 2019. 

Επίσης οι τιμές που θα ισχύουν φέτος στα κάμπινγκ της χώρας θα είναι ελεύθερες και θα 

καθορίζονται από την εκάστοτε επιχείρηση ενώ πλέον δεν απαιτείται έγκριση από τον  ΕΟΤ. 

Προτείνω να  κινηθούμε στα ίδια επίπεδα τιμών με την προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα να 

παρέχουμε κάποιες εκπτώσεις στους πελάτες μας συμβάλλοντας και εμείς στην οικονομική 

Καθορισμός τιμών κάμπινγκ κι ενέργειες για εργασίες 

και οφειλές  πελατών κάμπινγκ 
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ελάφρυνση ειδικά των μόνιμων πελατών μας που μας επισκέπτονται κάθε χρόνο. Οι τιμές οι οποίες 

θα ισχύσουν για το 2019 θα είναι οι εξής 

      ΧΑΜΗΛΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΥΨΗΛΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Διανυκτέρευση ενηλίκου 4,00 4,50 
Διανυκτέρευση παιδιού  2,50 3,00 
Αυτοκίνητο 2,50 3,00 
Τροχόσπιτο 4,00 4,50 
Τροχοσκηνή  4,00 4,50 
Αυτοκινούμενο τροχόσπιτο 6,00 7,00 
Σκηνή μικρή 3,50 4,00 
Σκηνή μεγάλη 4,50 5,00 
Πούλμαν 16 θέσεων 6,00 7,00 
Πούλμαν ανω 16 θέσεων 9,00 10,00 
Μοτοσυκλέτα 1,50 2,00 
Σκάφος τρέιλερ 2,50 3,00 
Ηλεκτρικό ρεύμα 3,50 3,50 
Παραμονή κατασκηνωτή  2,50 3,50 
   

Το ετήσιο πακέτο καθορίζεται: Α’ Θέση 1650 ευρώ και Β’ Θέση 1400 ευρώ, ενώ η ημερήσια τιμή 

φύλαξης τροχόσπιτου 2,00 ευρώ. Θα πρότεινα η έκπτωση να έχει την εξής διαβάθμιση 

Α ΘΕΣΗ 

 προκαταβολή  υπόλοιπο σύνολο 
Εφάπαξ πληρωμή έως 31/01/2019 με 15% έκπτωση 1.402 0 1.402,50 

Εφάπαξ πληρωμή έως 31/03/2019  με 8% έκπτωση 1.518 0 1.518 

Χωρίς έκπτωση με προκαταβολή 20% 330 1.320 1.650 
Β-Γ ΘΕΣΗ  

εφάπαξ πληρωμή έως 31/01/2019 με 15%  έκπτωση 1.190 0 1.190 

εφάπαξ πληρωμή έως 31/03/2019 με 8%  έκπτωση 1.288 0 1.288 

Χωρίς έκπτωση με προκαταβολή 20% 280 1.120 1.400 

»  

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

θέμα: 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Α. Την αποστολή επιστολών προς τους πελάτες του Δημοτικού κάμπινγκ Ιερισσού που να 

ενημερώνονται:  

α. για τις εργασίες που πρέπει να κάνουν έτσι ώστε να αποκαταστήσουν τον χώρο και να 

συμμορφωθούν με τις υποδείξεις που θα τους γίνουν. 
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 β. για τις οφειλές που έχουν  

και να διευκρινίζετε ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης δεν θα ισχύει η θέση για το 2019 και το 

τροχόσπιτο θα απομακρύνετε από το κάμπινγκ. 

 

Β. Την διαμόρφωση των τιμών κάμπινγκ Ιερισσού για το έτος 2019  όπως αναφέρεται στην 

εισήγηση του προέδρου. 

 

Γ. Την αποστολή των συμφωνητικών για το 2019 στους μόνιμους πελάτες του κάμπινγκ 

  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 92/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 10-12-2018 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Βαλσαμής Ελευθέριος 
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