
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 04/12-02-2021 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (12) δώδεκα  του 

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

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 107/08-02-2021 

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                                
Ζήκα Ζαχαρούλα 
Μίτιντζης Τρύφων 
 

Μήτρου Αικατερίνη  
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 
 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

  

Αριθμός Θέματος:  04 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  21  

 

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

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Κάποιοι εκ των ενοικιαστών των ακινήτων μας, έχουν ληξιπρόθεσμες 

οφειλές. Η επιχείρηση μας όμως λόγω και του ότι τον χειμώνα τα περισσότερα καταστήματα είναι 

κλειστά δίνει πάντα μια πίστωση χρόνου. Επιπροσθέτως λόγω  covid-19 και με την υπ αριθμόν 

29/2020 απόφαση μας αποφασίσαμε να διευκολύνουμε τους ενοικιαστές μας ως προς την καταβολή 

των μισθωμάτων για όσο διαρκούν τα μέτρα. Αναμφισβήτητα  με την άφιξη της πανδημίας όλες οι 

επιχειρήσεις επλήγησαν οικονομικά, το κατανοούμε και το αντιλαμβανόμαστε απόλυτα. Όλες οι 

Ενέργειες για οφειλές μισθωμάτων από ενοικιαστές που 
αφορούν  προηγούμενα  έτη  
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επιχειρήσεις που μπήκαν σε αναστολή με υπουργική απόφαση, έχουν λάβει από το κράτος 

οικονομική ενίσχυση ώστε να ανταπεξέλθουν στις πάγιες και καθημερινές τους υποχρεώσεις.     

Πλην όμως κάποιοι ενοικιαστές μας οφείλουν μισθώματα από την προ covid  εποχή ήτοι από 

Μάρτιο του 2020 και πριν. Τα ποσά αυτά έχουν καταστεί πλέον ληξιπρόθεσμα και παρ όλες τις 

διευκολύνσεις που κάναμε δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν να παραμένουν ανεξόφλητα.  

Προτείνω να  ειδοποιηθούν με επιστολή δίνοντάς τους χρονοδιάγραμμα εξόφλησης. Αν πάρα ταύτα 

δεν ανταποκριθούν και εξακολουθούν να έχουν οφειλές, προτείνω με τη λήξη της πανδημίας καθώς 

έχουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα να ασκήσουμε τα δικαιώματα μας, να κινηθούμε με  νόμιμες 

διαδικασίες προς όφελος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ  για όλους, σύμφωνα με τα συμφωνητικά που 

έχουν υπογράψει για αποβολή από το μίσθιο και διεκδίκηση των απαιτήσεών μας»  

 

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

Θέμα 

 

                                                     Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Α. Την τηλεφωνική και κατόπιν τη γραπτή όχληση σε πρώτη φάση των ενοικιαστών των 

ακινήτων μας, οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από την περίοδο προ  covid-19 ήτοι πριν τον 

Μάρτιο του 2020. 

 
Β. Εάν δεν ανταποκριθούν θετικά, με τη λήξη της πανδημίας να προχωρήσουμε στην 

διαδικασία αποβολής από το μίσθιο και διεκδίκησης των οφειλών μέσω της δικαστικής οδού, όπως 

ορίζει ο νόμος. 

 

                             

                                      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21/2021 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 12-02-2021 

Η Πρόεδρος 
 
 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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