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Από το πρακτικό της 20/30-12-2020 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τετάρτη (30) τριάντα του
μηνός Δεκεμβρίου του χρόνου 2020 και ώρα 11:00 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 761/24-12-2020 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
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα
Ζήκα Ζαχαρούλα
Μίτιντζης Τρύφων
Μήτρου Αικατερίνη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αριθμός Θέματος:

1

Καθορισμός λειτουργίας και τιμών κάμπινγκ για το
έτος 2021

Αριθμός Απόφασης:

72

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 1ο 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 στο κάμπινγκ, να
οριοθετηθούν οι θέσεις και τα όρια τους, καθώς και τι πρέπει να αποξηλωθεί. Έπειτα από 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
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λειτουργία του camping και να σταλούν επιστολές σε όλους τους πελάτες όπου τους ζητείται να
συμμορφωθούν στα νέα δεδομένα και προτείνω για τα κάτωθι.
 Θα πρέπει να ξηλωθούν όλες οι κατασκευές με πάνελ-παράθυρα-πόρτες-νάιλον-ξύλα
κλπ, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που έχουν γίνει γύρω, μπροστά και πίσω από το
τροχόσπιτο, και να μείνει μόνο το τροχόσπιτο, η τροχοσκηνή και τα σκίαστρα .
 Για τις περιφράξεις πέραν των ξύλινων που έχει επιτραπεί μπροστά από το τροχόσπιτο
και με τις διαστάσεις που είναι γνωστές, δεν επιτρέπεται οτιδήποτε άλλο και πρέπει
να αφαιρεθεί, όπως και οποιαδήποτε άλλη κατασκευή που εμποδίζει την έλευση
πεζών ανάμεσα από τροχόσπιτα προς παραλία.
 Όσον αφορά τα υλικά σκίασης και προφύλαξης των τροχόσπιτών σας που
χρησιμοποιείτε, (λινάτσες- πανιά -νάιλον- Pvc- πλαστικά κλπ) θα ήταν καλό να είναι
ομοιόμορφα και όχι χιλίων ειδών. Ακόμη και διαφημιστικοί μουσαμάδες και ότι
περισσεύει τον καθένα τα οποία δημιουργούν μια εικόνα που προσβάλλουν και την
αισθητική όλου του χώρου.
Όσον αφορά τις τιμές προτείνω να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη
σεζόν και σας παρουσιάζω τον κατάλογο. Για να ισχύει βέβαια η κράτηση ο πελάτης θα πρέπει
πρώτα να έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις 2020 να βάλει την προκαταβολή και
να υπογράψει το συμφωνητικό. Επίσης όπως είχαμε υποσχεθεί λόγω του ότι ανοίξαμε στις 1-62020 κι όχι τον Μάιο όπως ήταν προγραμματισμένο κι αυτό με κρατική εντολή λόγω covid-19,
παρατείναμε την σεζόν κατά 10 μέρες τον Οκτώβριο και είχαμε πει ότι θ ανοίγαμε το 2021 και μια
βδομάδα νωρίτερα πριν το Πάσχα, εάν φυσικά επιτραπεί και μπορέσουν οι πελάτες μας να έρθουν»
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το
θέμα:

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Την αποστολή επιστολών με οδηγίες για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν σε όλους τους
πελάτες της Β΄ και Γ΄ σειράς, σύμφωνα με την εισήγηση της προέδρου.
Β. Την διαμόρφωση των τιμών οι οποίες θα ισχύσουν για το 2021 και θα είναι οι εξής:
I.

Για τα ετήσια πακέτα όσοι καταβάλλουν το ποσό εφάπαξ έως 28-02-2021, θα
έχουν έκπτωση στο συνολικό πακέτο 15%, ήτοι θα πληρώσουν 1.190 ευρώ .
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II.

όσοι δεν επιθυμούν έκπτωση στο πακέτο, το τελικό ποσό είναι 1.400 ευρώ. Θα
πρέπει να δώσουν προκαταβολή 200 ευρώ, η οποία θα πρέπει να καταβληθεί έως
31 Μαρτίου 2021, και το υπόλοιπο να εξοφληθεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

III.

Η παροχή ρεύματος θα είναι 6 Α κι όσοι επιθυμούν 10 Α θα υπάρχει κόστος
τοποθέτησης 50 ευρώ ανά έτος.

IV.

Ημερήσιες χρεώσεις:

Διανυκτέρευση ενηλίκου
Διανυκτέρευση παιδιού
Αυτοκίνητο
Τροχόσπιτο
Τροχοσκηνή
Αυτοκινούμενο τροχόσπιτο
Σκηνή μικρή (έως 3 άτομα)
Σκηνή μεγάλη (4+ άτομα)
Πούλμαν έως 16 θέσεων
Πούλμαν άνω των 16 θέσεων
Μοτοσυκλέτα
Σκάφος τρέιλερ
Ηλεκτρικό ρεύμα
Παραμονή κατασκηνωτή

ΧΑΜΗΛΗ
ΥΨΗΛΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
24/04 – 31/05 01/06- 30/09
4,00
4,50
2,50
3,00
2,50
3,00
4,00
4,50
4,00
4,50
6,00
7,00
3,50
4,00
4,50
5,00
6,00
7,00
9,00
10,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
3,50
2,50
3,50

Γ. Την λειτουργία του κάμπινγκ από 24 Απριλίου 2021 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 εφόσον
επιτραπεί το άνοιγμα των τουριστικών μονάδων κατασκήνωσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 72/2020
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 30-12-2020
Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη

