
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 07/22-03-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 

 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα Παρασκευή (22) είκοσι δύο 

του µηνός Μαρτίου του χρόνου 2019 και ώρα 11:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό 

συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 286/21-03-2019 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  

Λυκάκη Χρυσαυγή 

 

 

Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    

 

 

 

             Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Αριθµός Θέµατος:  01 

 

 

Αριθµός Απόφασης:  31  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: « Με το υπ αριθµόν 3955/21-01-2019 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, µας ζητήθηκε να κάνουµε τον προγραµµατισµό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 

για το έτος 2019 και η ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆.ΑΕ σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 09/04-02-2019 απόφαση του 

∆ιοικητικού της Συµβουλίου µε θέµα: «Προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 

έτους 2019 για την ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ» µε Α∆Α 9ΨΛΕΟΕΥ9-Θ0Χ, αιτήθηκε 11 θέσεις εργασίας 

διάρκειας από τρεις έως οχτώ µήνες.  

Έχοντας υπόψη:  

1. Tο υπ΄ αριθµ. 7374/06-02-2019 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-

Θράκης, µε θέµα «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου στο ΝΠΙ∆ µε την επωνυµία «Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων ∆ήµου Αριστοτέλη» 

Ν. Χαλκιδικής (µε αντίτιµο ή λοιπές αντικαταβολές)». 

2. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.19881/15-3-2019 (Α∆Α: Ω3ΓΣ465ΧΘ7-ΧΨΩ) απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών, µε την οποία εγκρίθηκε για τη ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία µε την 

επωνυµία  «Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων ∆ήµου Αριστοτέλη (ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆.ΑΕ)» Ν. 

 

Προκήρυξη θέσεων εργασίας µέσω AΣΕΠ της ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ 

ΑΔΑ: ΨΙΖΨΟΕΥ9-ΝΤ0



Χαλκιδικής η απασχόληση έντεκα (11) ατόµων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών µε την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου 

σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 20990/21-3-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: 

«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

(µε αντίτιµο)». 

3. 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. ∆.ΑΕ 

σε ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆.ΑΕ.   

4. Την υπ΄ αριθµ 76/04-02-2019 Βεβαίωση του Προέδρου της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ για την ύπαρξη 

των σχετικών πιστώσεων. 

5. Τις ανάγκες της Επιχείρησης στη συγκεκριµένη χρονική περίοδο 

προτείνω να προκηρύξουµε τις έντεκα (11) θέσεις εργασίας, όπως αυτές µας έχουν εγκριθεί 

σύµφωνα µε τα παραπάνω.  

Η διαδικασία θα γίνει όπως προβλέπεται από τον ΑΣΕΠ ».  

 

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

Θέµα 

 

                                                           Αποφασίζει  οµόφωνα 

Να καταρτίσουµε ανακοίνωση ΣΟΧ.1 προς έγκριση από τον ΑΣΕΠ και να προκηρύξουµε τις έντεκα 

θέσεις εργασίας που µας έχουν εγκριθεί, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 

µε αντίτιµο, για τις ανάγκες των υποκαταστηµάτων της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ, στη συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο και συγκεκριµένα ως εξής: 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 

� Μία (1) θέση ∆Ε υπάλληλος υποδοχής µε γνώση ξένης γλώσσας και γνώση χειρισµού Η/Υ, 

για το Πάρκινγκ στην Ουρανούπολη,  µε σύµβαση Ι∆ΟΧ έως έξι (6) µήνες 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΣΟΥΣ 

� Τρεις (3) θέσεις ∆Ε υπάλληλοι υποδοχής για την ξενάγηση των επισκεπτών και έκδοση 

εισιτηρίων, µε γνώση ξένης γλώσσας για το Άλσος του Αριστοτέλη στα Στάγειρα, µε 

σύµβαση Ι∆ΟΧ, οι δύο πρώτες έως τέσσερις (4) µήνες και η τρίτη θέση έως τρεις (3) µήνες  

� Μία  (1) θέση ΥΕ εργάτης γενικών καθηκόντων για τη συντήρηση του πάρκου (κούρεµα 

γκαζόν- κλαδιών- υδραυλικές εργασίες- µεταφορές υλικών-βαψίµατα) για το Άλσος του 

Αριστοτέλη στα Στάγειρα, µε σύµβαση Ι∆ΟΧ έως τρεις (3) µήνες  

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 

ΑΔΑ: ΨΙΖΨΟΕΥ9-ΝΤ0



� Τρεις (3) θέσεις ∆Ε υπάλληλοι υποδοχής µε γνώση ξένης γλώσσας για την Reception, µε 

σύµβαση Ι∆ΟΧ, έως τέσσερις µήνες (4)  

� ∆ύο (2) θέσεις ΥΕ εργατών καθαριότητας, µε σύµβαση Ι∆ΟΧ, για την καθαριότητα των 

τουαλετών και των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και της παραλίας και κούρεµα γκαζόν-

κλαδιών στο Camping Ιερισσού, η µία θέση µε διάρκεια έως τέσσερις (4) µήνες και η µία 

θέση µε διάρκεια έως τρείς (3) µήνες  

ΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΏΝ 

� Μία (1) θέση ∆Ε υπάλληλος υποδοχής µε γνώση χειρισµού Η/Υ, πολύ καλή γνώση 

αγγλικών και γνώση β' ξένης γλώσσας, για την Reception, µε σύµβαση Ι∆ΟΧ έως τρεις (3) 

µήνες. 

 

Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α του προϋπολογισµού έτους 2019, του 

σκέλους των εξόδων της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ, και συγκεκριµένα αναφέρονται οι εξής: στο κεντρικό-  

αίθουσα 3d οι Κ.Α 60.01.00.001, 55.01.00.001, στο υποκατάστηµα του Άλσους οι Κ.Α 

60.01.00.002, 55.01.00.002, στο υποκατάστηµα του κάµπινγκ οι Κ.Α 60.01.00.004, 55.01.00.004 

και στο υποκατάστηµα του παρκινγκ οι Κ.Α 60.01.00.006, 55.01.00.006. Ανάλογες πιστώσεις θα 

γίνουν και στον προϋπολογισµό έτους 2020 εφόσον απαιτείται. 

Οι παραπάνω αναφερόµενοι κωδικοί του προϋπολογισµού, δεν αφορούν µόνο µισθοδοσίες που 

προορίζονται για τον προγραµµατισµό προσλήψεων αλλά και λοιπές.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 31/2019 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 22-03-2019 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Βαλσαµής Ελευθέριος 

ΑΔΑ: ΨΙΖΨΟΕΥ9-ΝΤ0
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