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Από το πρακτικό της 06/19-03-2020 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε
Συµφώνα µε το ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10 Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία ∆ήµων
και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης µέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 προβλέπεται ότι κατά το διάστηµα λήψης των µέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ
α’ και β’ βαθµού και των διοικητικών συµβουλίων των εποπτευόµενων νοµικών τους προσώπων
µπορεί να λαµβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της
παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’87), είτε διά τηλεδιάσκεψης µε κάθε πρόσφορο
τηλεπικοινωνιακό µέσο. Σήµερα Πέµπτη 19 Μαρτίου 2020 και ώρα 13.00 µε 14.00
τηλεφωνικά

έγινε

η τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, που

συγκλήθηκε µε την µε αριθµό πρωτοκόλλου 165/16-03-2020 πρόσκληση της Προέδρου, σύµφωνα
µε τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 τηλεφωνικών κλήσεων ήταν:

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

ΑΠΟΝΤΕΣ

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

Αριθµός Θέµατος:

02

Αριθµός Απόφασης:

22

Λήψη απόφασης για την λειτουργία των υποκαταστηµάτων

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαµάνη Μαρία Ελένη, εισηγούµενη το 2ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής: « Σύµφωνα µε τα κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής
του, θα πρέπει να αποφασίσουµε για την λειτουργία των υποκαταστηµάτων µας.
Πιο συγκεκριµένα η αίθουσα 3d στο Κέντρο Πολιτισµού Ιερισσού καθώς και το Άλσος
Αριστοτέλη στα Στάγιρα έχει αναστείλει ήδη

η λειτουργία τους γιατί εµπίπτουν σε χώρους
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επισκέψιµους σύµφωνα µε το ΦΕΚ A’ 42/25.02.2020. Το σκάφος «Αµµουλιανή 2003» που
λειτουργεί και σαν ασθενοφόρο για έκτακτες ανάγκες βρίσκεται σε επιφυλακή και θα εκτελεί
δροµολόγια για έκτακτες ανάγκες. Το παρκινγκ Ουρανούπολης µετά και το κλείσιµο του Αγίου
Όρους θα λειτουργεί µε προσωπικό ασφαλείας και θα παραµένει ανοιχτό καθηµερινά από τις 10
πρωινή έως τις 18.00 απογευµατινή, ενώ σε περίπτωση ανάγκης θα υπάρχουν τηλέφωνα
επείγουσας ανάγκης για την εξυπηρέτηση των πελατών. Το κάµπινγκ Ιερισσού και αυτό θα
παραµείνει κλειστό έως 30-4-2020 σύµφωνα µε το ΦΕΚ Β’ 857/14.03.2020 και θα ειδοποιηθούν
όλοι οι πελάτες. Όσον αφορά τα κεντρικά γραφεία θα παραµείνουν ανοιχτά σύµφωνα µε τις
οδηγίες της ∆Ι∆Α∆/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και κατόπιν και
της 18926/18-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ».

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ µετά από διαλογική συζήτηση σχετική
Θέµα

Αποφασίζει οµόφωνα
Α. Η αίθουσα 3d στο Κέντρο Πολιτισµού Ιερισσού καθώς και το Άλσος Αριστοτέλη στα Στάγιρα
έχει αναστείλει ήδη η λειτουργία τους γιατί εµπίπτουν σε χώρους επισκέψιµους σύµφωνα µε το
ΦΕΚ A’ 42/25.02.2020 και θα παραµείνουν κλειστοί
Β. Το σκάφος «Αµµουλιανή 2003» που λειτουργεί και σαν ασθενοφόρο για έκτακτες ανάγκες
βρίσκεται σε επιφυλακή και θα εκτελεί δροµολόγια για έκτακτες ανάγκες.
Γ. Το παρκινγκ Ουρανούπολης µετά και το κλείσιµο του Αγίου Όρους θα λειτουργεί µε προσωπικό
ασφαλείας και θα παραµένει ανοιχτό καθηµερινά από τις 10 πρωινή έως τις 18.00 απογευµατινή,
ενώ σε περίπτωση ανάγκης θα υπάρχουν τηλέφωνα επείγουσας ανάγκης για την εξυπηρέτηση των
πελατών.
∆. Το κάµπινγκ Ιερισσού κι αυτό θα παραµείνει κλειστό έως 30-4-2020 σύµφωνα µε το ΦΕΚ Β’
857/14.03.2020 και θα ειδοποιηθούν όλοι οι πελάτες.
Ε. Όσον αφορά τα κεντρικά θα παραµείνουν ανοιχτά µε εκ περιτροπής παρουσία του προσωπικού
σε βάρδιες έτσι ώστε να συνεχισθεί απρόσκοπτα η λειτουργία της ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ σύµφωνα µε τις
οδηγίες της ∆Ι∆Α∆/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και κατόπιν και
της 18926/18-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 22/2020
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασµα
Ιερισσός 19-03-2020
Η Πρόεδρος

Ζαµάνη Μαρία Ελένη

