
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 10/05-06-2020 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (05) πέντε του 

μηνός Ιουνίου του χρόνου 2020 και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 336/01-06-2020 πρόσκληση 

της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και τηρώντας πάντα όλα 

τα μέτρα προστασίας (ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 55/Α/1-3-2020 –

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-

19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης Άρθρο 10- Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία 

Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 παρ. 1).  

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη                                
Μίτιντζης Τρύφων 
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 
 

Μήτρου Αικατερίνη  
Ζήκα Ζαχαρούλα 
 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

  

Αριθμός Θέματος:  03 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  40  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: « Σύμφωνα με το υπ αριθμόν 11072/18-02-2020 (ΑΔΑ Ω84046ΜΤΛ6-

Τ2Π) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δ/νσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μας 

ζητήθηκε να κάνουμε τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2020 

και να αποστείλουμε τα σχετικά αιτήματά μας στο ΥΠ.ΕΣ για την έγκριση αυτών. Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. 

Δ.ΑΕ σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 14/27-02-2020 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου με 

θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 για την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α 

Δ.ΑΕ» με ΑΔΑ ΩΥΩΧΟΕΥ9-ΓΑΗ, αιτήθηκε 12 θέσεις εργασίας διάρκειας από τρεις έως οχτώ 

μήνες.  

Προκήρυξη θέσεων εργασίας μέσω AΣΕΠ της ΑΞΤΑΔΑ 
ΔΑΕ για τη λειτουργία των υποκαταστημάτων της  
 

ΑΔΑ: Ω1ΦΙΟΕΥ9-ΑΕΛ



Έχοντας υπόψη:  
1. Tο υπ΄ αριθμ. 2841/10-03-2020  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-

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

χρόνου στο ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη» 

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

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.32946/27-05-2020 (ΑΔΑ: 691Τ46ΜΤΛ6-ΣΗΩ) απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε για τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία με την 

επωνυμία  «Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη (ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ)» Ν. 

Χαλκιδικής η απασχόληση δώδεκα (12) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

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

σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 33177/29-05-2020 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. Δ.ΑΕ 

σε ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ.   

4. Την υπ΄ αριθμ 110/04-03-2020 Βεβαίωση της Προέδρου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ για την 

ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων. 

5. Τις ανάγκες της Επιχείρησης στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

 

Τέλος αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής και των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 ,δεχθήκαμε πλήγμα στην επιχείρησή μας και στα 

υποκαταστήματά μας, καθώς η λειτουργία τους ξεκινούσε κάθε χρόνο από τον Απρίλιο, δεδομένου 

ότι δεχόμασταν επισκέψεις από σχολεία, γκρουπ, τουριστών κτλ.  Εφόσον η λειτουργία των 

υποκαταστημάτων μας αναστάλθηκε τόσους μήνες και βάση την τουριστική περίοδο στο τρίτο πόδι 

της Χαλκιδικής, όπου τελειώνει τέλος Σεπτεμβρίου, θα αναγκαστούμε να προσαρμόσουμε τις 

ανάγκες μας σε σχέση με το προσωπικό που θα προσληφθεί. Θα πρέπει λοιπόν κάποιες από τις 

θέσεις που μας εγκρίθηκαν να μειώσουμε τους μήνες που θα απασχοληθούν στην Επιχείρησή μας ή 

και κάποιες από τις θέσεις που ζητήσαμε οι οποίες δεν θα χρειαστεί καν να προκηρυχθούν. 

Προτείνω λοιπόν να προκηρύξουμε τις εξής πέντε (05) θέσεις εργασίας, από τις δώδεκα που μας 

είχαν αρχικώς εγκριθεί, σύμφωνα με τα παρακάτω.  

Η διαδικασία θα γίνει όπως προβλέπεται από τον ΑΣΕΠ ».   

 

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

Θέμα 

ΑΔΑ: Ω1ΦΙΟΕΥ9-ΑΕΛ



 

                                                           Αποφασίζει ομόφωνα 

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

πέντε (05) θέσεις εργασίας, από τις δώδεκα που μας είχαν αρχικώς εγκριθεί, με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με αντίτιμο, για τις ανάγκες των υποκαταστημάτων της 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και συγκεκριμένα ως εξής: 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 

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

για το Πάρκινγκ στην Ουρανούπολη,  με σύμβαση ΙΔΟΧ για τρεις (3) μήνες 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΣΟΥΣ 

 Μία (1) θέση ΔΕ υπάλληλος υποδοχής για την ξενάγηση των επισκεπτών και έκδοση 

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

σύμβαση ΙΔΟΧ, για τρεις (3) μήνες  

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 

 Δύο (2) θέσεις ΔΕ υπάλληλοι υποδοχής με γνώση ξένης γλώσσας για την Reception, με 

σύμβαση ΙΔΟΧ, για τρεις μήνες (3)  

 Μία (1) θέση ΥΕ εργατών καθαριότητας, με σύμβαση ΙΔΟΧ, για την καθαριότητα των 

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

κλαδιών στο Camping Ιερισσού, για τρείς (3) μήνες  

 

Β) Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α του προϋπολογισμού έτους 2020, του 

σκέλους των εξόδων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, και συγκεκριμένα αναφέρονται οι εξής: 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 2021 εφόσον 

απαιτείται. 

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

προορίζονται για τον προγραμματισμό προσλήψεων αλλά και λοιπές.  

Γ) Εγκρίνουμε και ψηφίζουμε για τη διάθεση σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.032 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ», του προϋπολογισμού της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ οικονομικού 

έτους 2020 την πίστωση, συνολικού ποσού 565,44 ευρώ, για την δημοσίευση της προκήρυξης 

ΣΟΧ 1/2020 της ΑΞΤΑΔΑ, σε εφημερίδες του Νομού όπως απαιτείται. 

Δ) Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκδοθεί η 

προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, ανάλογα με τις ανάγκες της Επιχείρησης. 

 

ΑΔΑ: Ω1ΦΙΟΕΥ9-ΑΕΛ



 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 40/2020 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 05-06-2020 

 
Η Πρόεδρος 

 
 
 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 

ΑΔΑ: Ω1ΦΙΟΕΥ9-ΑΕΛ
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