
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 16/13-11-2020 τακτικής συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (13) δέκα τρεις του μηνός 

Νοεμβρίου του χρόνου 2020 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε 

(δια περιφοράς ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 11-3-2020 ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, 

κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του Άρθρο 10 κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων 

και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

παρ. 1) και το (ΦΕΚ Δ1α/Γ.Π.οικ.51892/19.8.2020), το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από 

την με αριθμό πρωτοκόλλου 704/10-11-2020 πρόσκληση της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του καταστατικού της και τηρώντας πάντα όλα τα μέτρα προστασίας  

 

                        Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

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

 

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

ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  04 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  59  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: « Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 53/2020, απόφαση της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α, συστάθηκε 

ομάδα εργασίας αποτελούμενη από την πρόεδρο Ζαμάνη Μαρία Ελένη, το μέλος του ΔΣ Μίτιντζη 

Τρύφωνα, τον μηχανικό της επιχείρησης Βορεινό Θεολόγη και τον  manager  της επιχείρησης Δουλδέρη 

Σταύρο, έτσι ώστε να καταγραφούν τα προβλήματα στην Α σειρά του κάμπινγκ, να οριοθετηθούν οι θέσεις 

και τα όρια τους, καθώς και τι πρέπει να αποξηλωθεί. 

Βάση των παραπάνω και επειδή έγινε ανακατανομή των θέσεων στην Α σειρά βάση των τετραγωνικών 

μέτρων που καταλαμβάνει το κάθε τροχοσπιτο, ο τιμοκατάλογος  για το 2021 και μόνο όσον αφορά την Α 

σειρά, προτείνω να διαμορφώνεται ανάλογα με τα τετραγωνικά που λαμβάνεται για να υπάρχει πιο δίκαιη 

κατανομή. Ειδικότερα μέχρι 80τμ η τιμή κατεβαίνει στα 1.550 ευρώ, από 80 εως 100τμ παραμένει η ίδια και 

από 100 τμ και πάνω ανεβαίνει 100 ευρω. Οι μετρήσεις έγιναν με μηχάνημα από ομάδα μηχανικών και θα 

αποσταλεί προσωπική επιστολή στον καθένα για τον πόσο χώρο καταλαμβάνει. Τα παρκινγκ αυτοκινήτου 

εξυπακούεται ότι δεν υπολογίζονται στα τμ  και είναι ελευθέρα. Διευκρινίζεται όμως ότι σε κάθε θέση θα 

     Διαμόρφωση τιμοκαταλόγου κάμπινγκ 2021 
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παρκάρει ένα όχημα και το αντίστοιχο του πελάτη Β σειράς που είναι από πίσω. (τα όρια και η θέση του 

καθένος θα υποδειχθούν από εμάς.  

Επίσης έπειτα τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την παραπάνω ομάδα, στις 

εγκαταστάσεις του κάμπινγκ, διαπιστώθηκε ότι με την πάροδο του χρόνου έγιναν κατασκευές που δεν 

επιτρέπονταν και για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να ληφθούν άμεσα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 

ομαλή και νόμιμη λειτουργία του camping και να σταλούν επιστολές σε όλους τους πελάτες όπου τους 

ζητείται να συμορφωθούν στα νέα δεδομένα και προτείνω  για τα κάτωθι. 

 Θα πρέπει να ξηλωθούν όλες οι κατασκευές με πάνελ-παράθυρα-πόρτες-νάιλον-ξύλα η 

οποιοδήποτε άλλο υλικό που έχετε κάνει γύρω μπροστά και πίσω από το τροχόσπιτο σας και 

να μείνει μόνο το τροχόσπιτο σας και η τροχοσκηνή. 

 Να αφαιρεθούν οι πλάκες πεζοδρομίου και τα ξύλινα πατώματα που έχουν μπεί μπροστά στο 

τροχόσπιτο και να μείνει   άμμος ή μόνο λινάτσα. 

 Για τις περιφράξεις πέραν των ξύλινων που έχουν επιτραπεί μπροστά από το τροχόσπιτο και με 

τις διαστάσεις που επιτρέπονται δεν επιτρέπεται οτιδήποτε άλλο και πρέπει ν αφαιρεθεί όπως 

και οποιαδήποτε άλλη κατασκευή που εμποδίζει την έλευση πεζών ανάμεσα από τροχόσπιτα 

προς παραλία. 

 Να γίνουν τα σκέπαστρα σκίασης  σύμφωνα με το σχέδιο που θα επισυνάπτουμε όσων αφορά 

το υλικό και τις διαστάσεις. Επίσης υλικά σκίασης θα επιτρέπονται μόνο λινάτσα η μουσαμάς 

λευκός κι όχι διαφημιστικά, νάιλον και κάθε λογής πολύχρωμα υλικά που δημιουργούν μια 

άσχημη εικόνα. 

  Το τροχόσπιτο θα πρέπει να είναι μέχρι 8 μέτρα από τον δρόμο κι όχι παραπάνω, συνεπώς 

όσα τροχόσπιτα είναι σε απόσταση πέραν των 8 μέτρων πρέπει να τραβηχτούν.  

 Τα σκέπαστρα μπορούν να έχουν μήκος μέχρι 12 μέτρα ξεκινώντας από το σημείο που επιθυμεί 

ο πελάτης όμως και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί το σκέπαστρο να είναι πάνω από 10 μέτρα 

από την αρχή του τροχόσπιτου.»  

 
 

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

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Α) Την αποστολή επιστολων με ακριβής οδηγίες σε όλους τους πελάτες της Α σειράς όπου να τους ζητείται 

να συμορφωθούν στα νέα δεδομένα σύμφωνα με την εισήγηση της προέδρου.  

 

Β) Βάση των παραπάνω και επειδή έγινε ανακατανομή των θέσεων, ο τιμοκατάλογος  για το 2021 Α σειράς, 

διαμορφώνεται ως εξής:  
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Όσον αφορά την Α σειρά, η τιμή θα διαμορφώνεται ανάλογα με τα τετραγωνικά που λαμβάνεται για 

να υπάρχει πιο δίκαιη κατανομή. Ειδικότερα μέχρι 80τμ η τιμή θα ανέρχεται στα 1.550 ευρώ, από 80 εως 

100τμ παραμένει η ίδια με τα περσυνά επίπεδα, δηλαδή 1.650 ευρώ και από 100 τμ και πάνω ανεβαίνει 100 

ευρω, δηλαδή θα ανέρχεται στα 1.750 ευρώ.  

i. Όσοι καταβάλλουν το ποσό εφάπαξ έως 24-12-2020, θα έχουν έκπτωση στο συνολικό πακέτο 
17%.     
ii. Όσοι καταβάλλουν το ποσό εφάπαξ έως 28-02-2021, θα έχουν έκπτωση στο συνολικό πακέτο 
15%.     
 iii. Εάν δεν επιθυμεί  κάποιος έκπτωση στο πακέτο, ισχύει το αρχικό ποσό και το ποσό της 

προκαταβολής είναι 250 ευρώ το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί έως 31 Μαρτίου 2021, (το 

υπόλοιπο πληρώνεται  μέχρι 15 Σεπτεμβρίου).  

Η παροχή ρευματος θα είναι 6 Α κι όσοι επιθυμούν  10 Α θα υπάρχει κόστος τοποθέτησης 50 ευρω ανα 

έτος. 

  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 59/2020 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 13-11-2020 

 
Η Πρόεδρος 

 
 

 
Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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