
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

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

 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής 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 ∆ήµων 

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

παρ. 1) και το (ΦΕΚ ∆1α/Γ.Π.οικ.51892/19.8.2020), το διοικητικό συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, 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:  06 

 

 

Αριθµός Απόφασης:  61  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαµάνη Μαρία Ελένη, εισηγούµενη το 6ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: « Έπειτα την υποβολή του νέου lock down,  θα πρέπει να αποφασίσουµε για την 

λειτουργία των υποκαταστηµάτων της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α, που αυτή τη στιγµή είναι ανοιχτά. Συγκεκριµένα εκτός 

του κεντρικού παραµένουν σε λειτουργία το  Σκάφος Αµµουλιανής και το  Πάρκινγκ στην Ουρανούπολη.  

Όσον αφορά το Σκάφους παρόλο που δεν εκτελεί δροµολόγια, προτείνω να παραµείνουν οι 

υπάλληλοι της ΑΞΤΑ∆Α, ως έχουν χωρίς αναστολή, έτσι ώστε να µπορεί να εξυπηρετεί έκτακτες 

περιπτώσεις (αρρώστους, ασθενείς µε covid-19, κτλ), καθώς πρόκειται για νησί και η έξοδος από αυτό 

χωρίς µέσο µεταφοράς από τις απογευµατινές ώρες και µετά που σταµατούν τα δροµολόγια, είναι αδύνατη. 

Για  την παραπάνω πρόταση λάµβάνω υπ όψιν και την γνώµη του ∆ηµάρχου καθώς και του Λιµεναρχείου 

της περιοχής, κατά την οποία µας ζητήθηκε η συνδροµή µας  στον τοµέα αυτό. 

Όσον αφορά το Πάρκινγκ στην Ουρανούπολη, αυτή την στιγµή δουλεύει µόνο µε τους 

εργαζόµενους που εισέρχονται στο Άγιο  Όρος και προτείνω να δωθεί µια παράταση µέχρι τέλους του µήνα 

και να επαναξιολογήσουµε την κατάσταση εφόσον  δούµε την εξέλιξη της πανδηµίας και του lock down, 

Λήψη απόφασης για αναστολή ή µη εργαζοµένων  

στα υποκ/µατα της επιχείρησης 

 

ΑΔΑ: 67ΧΨΟΕΥ9-4ΦΠ



καθώς και την απόφαση της Ιεράς Συνόδου για τους προσκυνητές στο Άγιον Όρος και κατόπιν να 

αποφασίσουµε αναλόγως για το αν θα βγούν κάποιοι υπάλληλοι σε αναστολή. Προτείνω ως τότε να 

σταµατήσει µόνο η νυχτερινή βάρδια µιας και απαγορεύεται η κυκλοφορία και οι εργαζόµενοι Αγιου Όρους 

δεν δύναταο να µετακινούνται νυχτερινές ώρες, µιας και δεν υπάρχει ακτοπλοική  συγκοινωνία αυτές τις 

ώρες».  

 

 

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

 

Αποφασίζει  οµόφωνα 

 

Α) Όσον αφορά το Σκάφος, να παραµείνουν οι υπάλληλοι της ΑΞΤΑ∆Α, ως έχουν, έτσι ώστε να µπορεί να 

εξυπηρετεί έκτακτες περιπτώσεις (αρρώστους, ασθενείς µε covid-19, κτλ), καθώς πρόκειται για νησί και η 

έξοδος από αυτό χωρίς µέσο µεταφοράς από τις απογευµατινές ώρες και µετά που σταµατούν τα 

δροµολόγια, είναι αδύνατη.  

Β) Όσον αφορά το Πάρκινγκ στην Ουρανούπολη, να δωθεί µια παράταση µέχρι τέλους του µήνα και να 

επαναξιολογήσουµε την κατάσταση εφόσον  δούµε την εξέλιξη της πανδηµίας και του lock down, καθώς 

και την απόφαση της Ιεράς Συνόδου για τους προσκυνητές στο Άγιον Όρος και κατόπιν να αποφασίσουµε 

αναλόγως για το αν θα βγούν κάποιοι υπάλληλοι σε αναστολή. Ως τότε διακόπτουµε την νυχτερινή βάρδια 

µιας και απαγορεύεται η κυκλοφορία και οι εργαζόµενοι του Αγιου Όρους δεν δύναται να µετακινούνται 

νυχτερινές ώρες, µιας και δεν υπάρχει ακτοπλοική συγκοινωνία αυτές τις ώρες 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 61/2020 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 13-11-2020 

 

Η Πρόεδρος 

 

 

 

Ζαµάνη Μαρία Ελένη 
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