
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 21/04-12-2017 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Δευτέρα (04) τέσσερις του 

μηνός Δεκεμβρίου του χρόνου 2017 και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 916/2017 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  
Λυκάκη Χρυσαυγή 
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  
 

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    
  
 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  4 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  88  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Από την προηγούμενη θητεία και συγκεκριμένα από το 

έτος 2012 υπήρχαν κάποια χρέη πελατών του κάμπινγκ Ιερισσού. Επίσης από την λειτουργία του 

παρκινγκ τροχόσπιτων Στρατωνίου την περίοδο 2009-2010  προκύπτουν κάποιες οφειλές 

πελατών. Οι εν λόγω πελάτες έχουν αποχωρήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και παρ όλες της 

τηλεφωνικές οχλήσεις που δεχθήκαν δεν πρόβηκαν στην τακτοποίηση του υπολοίπου τους. 

Επειδή τα ποσά είναι μικρά δεν είναι προς το συμφέρον της επιχείρησης να προβεί σε δικαστικές 

οχλήσεις μιας και τα δικαστικά έξοδα θα είναι μεγαλύτερα απ αυτά που τελικώς θα εισπράξουμε. 

Στην περίπτωση ενός πελάτη με υπεύθυνη δήλωση του μας παραχώρησε αντί της οφειλής του που 

ήταν 1350 και δεν μπορούσε να θεωρηθεί μικροποσό το τροχόσπιτο του. 

 Καθότι έχει παρέλθει πενταετία από την στιγμή που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα προτείνω 

να διαγραφούν έτσι ώστε να μην εμφανίζονται και λογιστικά σαν απαιτήσεις.» 

 

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

Θέμα 

 
  Διαγραφή χρεών από κάμπινγκ 

ΑΔΑ: ΩΒ5ΣΟΕΥ9-43Τ



 

                                                           Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Την διαγραφή λόγω παρέλευσης της πενταετίας χρεών πελατών του κάμπινγκ Ιερισσού και 

του παρκινγκ τροχόσπιτων Στρατωνίου λόγω του ότι κατέστησαν ληξιπρόθεσμα ως κάτωθι: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΣΟ ΕΤΟΣ 

1 Γκόλας Νικόλαος Κάμπινγκ Ιερισσού 250,00 2012 

2 Γρηγοριάδου Φιλιπίτσα Κάμπινγκ Ιερισσού 900,00 2012 

3 Παπαδοπούλου Ειρήνη Κάμπινγκ Ιερισσού 550,00 2012 

4 Τσιτσιώνης Ιωάννης Κάμπινγκ Ιερισσού 550,00 2012 

5 Γρεβενίτης Σπύρος Κάμπινγκ Ιερισσού 1.350,00 2013 

6 Κονδυλιώτης Πάρκινγκ τροχόσπιτων Στρατωνίου 500,00 2009 

7 Τσουλούδης Πάρκινγκ τροχόσπιτων Στρατωνίου 500,00 2009 

8 Σπυρίδωνος Πάρκινγκ τροχόσπιτων Στρατωνίου 500,00 2009 

9 Ψωμάς Πάρκινγκ τροχόσπιτων Στρατωνίου 150,00 2010 

10 Αντωνοπούλου Πάρκινγκ τροχόσπιτων Στρατωνίου 200,00 2010 

11 Μπακαλιός Πάρκινγκ τροχόσπιτων Στρατωνίου 250,00 2010 

12 Αμβροσιάδης  Πάρκινγκ τροχόσπιτων Στρατωνίου 250,00 2010 

ΣΥΝΟΛΟ 5.950,00  

 

                                          

                                          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 88/2017 

    

  Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 04-12-2017 

 
Ο Πρόεδρος  

 
 
 
 

 Βαλσαμής Ελευθέριος 

ΑΔΑ: ΩΒ5ΣΟΕΥ9-43Τ
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