
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  22/12-11-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τρίτη (12) δώδεκα του μηνός 

Νοεμβρίου του χρόνου 2019 και ώρα 11:00π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, με την από αριθμό πρωτοκόλλου  867/05-11-2019 πρόσκληση 

της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. 

  

                        Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη                                
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 
Ζήκα Ζαχαρούλα 
Μίτιντζης Τρύφων 
 

Μήτρου Αικατερίνη  
 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  1 Καθορισμός τιμών  και λειτουργίας κάμπινγκ 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  

 

79 

 

 
Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Οι τιμές που θα ισχύουν το 2020 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 

ελάφρυνση ειδικά των μόνιμων πελατών μας που μας επισκέπτονται κάθε χρόνο. Προτείνω να 

πραγματοποιηθεί έλεγχος για τυχόν κατασκευές που αντίκεινται στην νομοθεσία και να γίνουν 

συστάσεις κι στην συνέχεια αποκατάσταση αυτών. Τέλος για να ισχύει η κράτηση ο πελάτης θα 

πρέπει πρώτα να έχει τακτοποίησει τις οικονομικές του υποχρεώσεις και να υπογράψει το 

συμφωνητικό. 

 

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

θέμα: 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 

 

ΑΔΑ: ΩΑΨΠΟΕΥ9-74Κ



Α. Την διαμόρφωση των τιμών οι οποίες θα ισχύσουν για το 2020 και θα είναι οι εξής 

      
ΧΑΜΗΛΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
01/05 – 31/05 

ΥΨΗΛΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
01/06- 30/09 

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 (έως 3 άτομα) 3,50 4,00 
Σκηνή μεγάλη (4+ άτομα) 4,50 5,00 
Πούλμαν έως 16 θέσεων 6,00 7,00 
Πούλμαν άνω των  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 1.650 ευρώ και Β΄- Γ΄ Θέση 1.400 ευρώ, ενώ η 

ημερήσια τιμή φύλαξης τροχόσπιτου 2,00 ευρώ. Οι τιμές των μονίμων θα έχουν  την εξής 

διαβάθμιση:  

Α ΘΕΣΗ 

 Προκαταβολή  Υπόλοιπο Σύνολο 
Εφάπαξ πληρωμή έως 31/01/2020 με 15% έκπτωση 1.402,00 0,00 1.402,50 
Χωρίς έκπτωση με προκαταβολή 20% 330,00 1.320,00 1.650,00 

Β-Γ ΘΕΣΗ  

Εφάπαξ πληρωμή έως 31/01/2020 με 15%  έκπτωση 1.190,00 0,00 1.190,00 

Χωρίς έκπτωση με προκαταβολή 20% 280,00 1.120,00 1.400,00 

 

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

ενημερώνονται:  

ι. Για τις εργασίες που πρέπει να κάνουν έτσι ώστε να αποκαταστήσουν τον χώρο και να 

συμμορφωθούν με τις υποδείξεις που θα τους γίνουν. 

 ιι. Για τις οφειλές που έχουν και να διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης δεν θα 

ισχύει η θέση για το 2020 και το τροχόσπιτο θα απομακρύνεται από το κάμπινγκ. 

Γ. Την αποστολή των συμφωνητικών για το 2020 στους μόνιμους πελάτες του κάμπινγκ. 

  

 

 

ΑΔΑ: ΩΑΨΠΟΕΥ9-74Κ



 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 79/2019 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 12-11-2019 

 
Η Πρόεδρος 

 
 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 

ΑΔΑ: ΩΑΨΠΟΕΥ9-74Κ
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