
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 11/10-06-2021 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη  (10) δέκα  του μηνός 

Ιουνίου του χρόνου 2021 και ώρα 12:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο 

της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 382/07-06-2021 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 τηλεφωνικών  κλήσεων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη                                
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 
Μίτιντζης Τρύφων 
 
 

Ζήκα Ζαχαρούλα 
Μήτρου Αικατερίνη  
 
 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

  

Αριθμός Θέματος:  03 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  50  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 45/2021, απόφαση του Δ.Σ της 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, αποφασίστηκε η δημοπράτηση του «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΛΣΟΥΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, που βρίσκεται στα  Στάγειρα Χαλκιδικής του Δήμου Αριστοτέλη, καθώς έχει λήξει 

η μίσθωση του. H δημοπρασία αφορούσε ένα «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» μικτού εμβαδού 201 τ.μ.  με τη γύρω από αυτό εδαφική έκταση και την 

Κατακύρωση δημοπρασίας  
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υπάρχουσα υποδομή,  στα Στάγειρα Χαλκιδικής. Η χρήση του ακινήτου που εκμισθώθηκε  

ορίζεται ως αναψυκτήριο – εστιατόριο. Αφού  συντάχθηκε η σχετική διακήρυξη και 

πραγματοποιώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες, όπως αυτές ορίζονται και ύστερα από τη 

δημοσιοποίηση των δημοπρασιών σε εφημερίδα, στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου 

Αριστοτέλη, του ΚΕΠ Ιερισσού, της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ και τη δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα  

της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α για 10 ημέρες, η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α στις 01-06-2021 πραγματοποίησε ενώπιον της 

επιτροπής διεξαγωγής δημοπρατήσεων-διαγωνισμών φανερή πλειοδοτική Δημοπρασία, για την 

ανάδειξη ενοικιαστή του τουριστικού αναψυκτηρίου στο «Άλσος Αριστοτέλη » που βρίσκεται στα 

Στάγειρα Χαλκιδικής, με κατώτερο όριο προσφοράς ετησίου μισθώματος για την έναρξη της 

πλειοδοσίας, το ποσό των 6.000,00 €.  Στην δημοπρασία συμμετείχε ένας ενδιαφερόμενος που 

πρόσφερε το  τίμημα 6.600 και τεχνική έκθεση με επένδυση προς όφελος του μισθίου της τάξεως 

των 148.800 ευρώ και είχε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη 

της όλα τα στοιχεία των φακέλων για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών, συνέταξε  το πρακτικό 1/01-

06-2021 ως εξής: 

Όσον αφορά το τουριστικό αναψυκτήριο « Άλσος Αριστοτέλη», που βρίσκεται στα 

Στάγειρα Χαλκιδικής, ανακηρύσσει τελικό πλειοδότη, την εταιρία  Άθως Ελλάς Ε.Π.Ε, με ΑΦΜ. 

998743455, με το ποσό των 6.600,00 € ετησίως, η οποία ήταν η μοναδική που κατέθεσε 

ολοκληρωμένο φάκελο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους της διακήρυξης».  

 

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

Θέμα 

 

                                                           Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Α. Εγκρίνει το πρακτικό 1/2021 της επιτροπής δημοπρασιών και ανακηρύσσει τελικό πλειοδότη 

της δημοπρασίας του τουριστικού αναψυκτηρίου «Άλσους Αριστοτέλη» που βρίσκεται στα 

Στάγειρα Χαλκιδικής, την εταιρεία Άθως Ελλάς ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, με 

ΑΦΜ. 998743455, έδρα Ιερισσός Χαλκιδικής η οποία ήταν η μοναδική που προσήλθε με το ποσό 

των 6.600,00 € ετησίως, με  νόμιμο εκπρόσωπο της, τον Ρηγίνο Τσάνο του Παντελάκη  με ΑΦΜ 

147918497 και με αριθμόν ταυτότητας 659059 Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία κατέθεσε 

ολοκληρωμένο φάκελο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους της διακήρυξης».  

 

Β. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να καλέσει τον πλειοδότη κι εντός δέκα ημερών να προβεί στην 

υπογραφή συμφωνητικών επαγγελματικής μίσθωσης σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 50/2021 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 10-06-2021 

 
Η Πρόεδρος 

 
 
 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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