
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 10/10-05-2017 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 

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

Μαΐου του χρόνου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο 

της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 326/2017 πρόσκληση του Προέδρου, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. 

       

                   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Βαλσαμής Ελευθέριος 
Καρίνας Γεώργιος  
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  
Λυκάκη Χρυσαυγή 
Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    

 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  3  

Αριθμός Απόφασης:  36  

 

Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με την υπ’ αριθμών 32/2017 αποφάση του ΔΣ της 

Επιχείρησης , αποφασίστηκε η δημοπράτηση του αναψυκτηρίου κιόσκι Νο.2 στην Ολυμπιάδα.  

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 ΑΞΤΑΔΑ και στην ιστοσελίδα  της ΑΞΤΑΔΑ για 10 ημέρες, 

η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α στις 10-5-2017 πραγματοποίησε ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής 

δημοπρατήσεων-διαγωνισμών φανερή πλειοδοτική Δημοπρασία, για την ανάδειξη ενοικιαστή του 

καταστήματος «ΚΙΟΣΚΙ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 2 ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ» που βρίσκεται στην Παραλία 

της Ολυμπιάδος με ετήσιο μίσθωμα 6.000,00 ευρώ το χρόνο. 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία των φακέλων για τη διεξαγωγή των 

δημοπρασιών, συνέταξε  το πρακτικό 1/10-5-2017 ως εξής: 

1) Όσον αφορά το κατάστημα  «ΚΙΟΣΚΙ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 2 ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ» που 

βρίσκεται στην Παραλία της Ολυμπιάδος, ανακηρύσσει τελικό πλειοδότη, μεταξύ 

τεσσάρων υποψηφίων, τον κ. Σταυρίδη Συμεών, κάτοικο Κασσανδρείας Χαλκιδικής, με 

το ποσό των 12.500,00 € ετησίως, ο οποίος έκανε την καλύτερη προσφορά μεταξύ των 

 

Κατακύρωση δημοπρασίας ακινήτου Ολυμπιάδας  

ΑΔΑ: 78ΟΜΟΕΥ9-ΩΞΓ



πλειοδοτών και 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 με το 

θέμα: 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Α. Εγκρίνει το πρακτικό 1/2017 της επιτροπής δημοπρασιών και ανακηρύσσει τελικό πλειοδότη 

της δημοπρασίας του καταστήματος «ΚΙΟΣΚΙ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 2 ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ» που 

βρίσκεται στην Παραλία της Ολυμπιάδος τον Σταυρίδη Συμεών, κάτοικο Κασσανδρείας 

Χαλκιδικής, με το ποσό των 12.500,00 € ετησίως ο οποίος έκανε την καλύτερη προσφορά μεταξύ 

των πλειοδοτών και κατέθεσε ολοκληρωμένο φάκελο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους 

της διακήρυξης 

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο εντός δέκα ημερών να προβεί στην υπογραφή συμφωνητικών 

επαγγελματικής μίσθωσης σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

 

 

 

 

                                         Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 36/2017 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 10-05-2017 

 
Ο Πρόεδρος  

 
                                                                 Βαλσαμής Ελευθέριος 
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