
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 02/14-01-2021 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (14) δέκα τέσσερις του 

μηνός Ιανουαρίου του χρόνου 2021 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12/11-01-2021 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                                
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:  06  

 

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

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ διενέργησε δημοπρασία για το ακίνητό της στα 

Στάγειρα Χαλκιδικής, και κατόπιν αυτής έγινε με την υπ αριθμόν 5/24-01-2012 απόφαση επιτροπής 

δημοπρασιών η κατακύρωση της στην πλειοδότη Τζόλα Ασπασία του  Χρήστου, κάτοικος 

Σταγείρων, για 6 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα 6 χρόνια.   Το ακίνητο που εκμισθώθηκε 

αφορά ένα «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» μικτού εμβαδού (διακοσίων) 200 τ.μ. με τη γύρω από 

αυτό εδαφική έκταση και την υπάρχουσα υποδομή, οδοποιϊα περίφραξη κ.λ.π. τα οποία  βρίσκονται 

στο  Αλσους Αριστοτέλη στην Δημοτική κοινότητα Σταγείρων.  Κατόπιν με την υπ αριθμόν 

265/04-04-2018 αίτηση του μισθωτή ζητήθηκε η παράταση για άλλα 6 χρόνια και με την υπ 

αριθμόν 38/2018 απόφαση ΔΣ της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ έγινε δεκτό το αίτημα και συνεχίσθηκε η 

Λήξη συμβολαίου ακινήτου στο Άλσος Αριστοτέλη 
 

ΑΔΑ: 67ΩΕΟΕΥ9-6ΘΣ



μίσθωση. Με την υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 599/20-8-2020 αίτηση  που κατατέθηκε από την Τζόλα 

Ασπασία, ζητήθηκε η λύση του συμφωνητικού που αφορούσε το κιόσκι «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» στην Κοινότητα Σταγείρων, λόγω της οικονομικής κρίσης, και της δύσκολης 

κατάστασης που επικρατεί στη χώρα μας λόγω covid-19 δεν μπορεί  να ανταπεξέλθει στις 

οικονομικές της υποχρεώσεις . Βάσει  της υπ αριθμόν 49/2020 απόφαση  Δ.Σ της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α 

Δ.ΑΕ διατυπώσαμε ότι δεν ωφελούμαστε διεκδικώντας τα ενοίκια εάν το εν λόγω κατάστημα 

παραμείνει κλειστό και συνεπώς θα πρέπει να πάμε σε συμβιβαστική λύση και ο εκμισθωτής να 

συνεχίσει να πληρώνει το ενοίκιο μέχρι τέλους του έτους 2020 και φυσικά να εκπέσει η εγγύηση 

που είχε δώσει υπέρ της επιχείρησης μας. Όμως επειδή βρισκόμαστε σε  lock down  λόγω  covid-19 

και δεν είναι δυνατή η δημοπράτηση του ακινήτου στην παρούσα φάση,   προτείνετε η παράταση 

της λήξης του μισθωτηρίου έως 28-2-2021 για να μην έχουμε διαφυγόντα κέρδη» 

 

 

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

                                                                        Θέμα 

 

                                                           Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Α. Η  λύση της μίσθωσης του ακινήτου κιόσκι «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ»  στη κοινότητα 

Σταγείρων, με μισθωτή την Τζόλα Ασπασία του Χρήστου να μετατεθεί για τις 28-2-2021. 

 

Β. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για την λύση της μίσθωσης και την παραλαβή του μισθίου αφού 

συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο και κάθε άλλη ενέργεια που θα απαιτηθεί. 

                                    

 

                                         Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 06/2021 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 14-01-2021 

 
Η Πρόεδρος 

 
 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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