
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 8/26-04-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα Πέµπτη (26) είκοσι έξι του 

µηνός Απριλίου του χρόνου 2018 και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, με την από αριθμό πρωτοκόλλου 323/23-04-2018 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  
Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    
 

Λυκάκη Χρυσαυγή 
 

 

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

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Αριθµός Θέµατος:  6  

 

Αριθµός Απόφασης:  

 

38 

 

         
          Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Σύµφωνα µε το από 26 Απριλίου 2012 Ιδιωτικό Συµφωνητικό 

Επαγγελµατικής Μίσθωσης που υπογράφηκε µεταξύ της ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ και της Τζόλα Ασπασίας, 

κάτοικο Σταγείρων µε ΑΦΜ.135727960, συνοµολογήσαµε και συναποδεχτήκαµε τα εξής : 

«Ο αφενός συµβαλλόµενος εκµισθωτής έχει στην χρήση του ακίνητο που  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. Στη µίσθωση περιλαµβάνεται και το 

ακίνητο που αφορά ένα «ΚΙΟΣΚΙ»  εµβαδού (δέκα πέντε ) 15 τ.µ. µε µία υπαίθρια έκταση εµβαδού 

περίπου 80 τ.µ. τα οποία  βρίσκονται στο  Αλσους Αριστοτέλη στην ∆ηµοτική κοινότητα Σταγείρων. Η 

χρήση του ακινήτου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» που εκµισθώνεται ορίζεται ως αναψυκτήριο-

ουζερί-εστιατόριο, για την καλυψη των αναγκών του τόπου αφού προηγουµένως εκδοθούν οι σχετικές 

άδειες. Η χρήση του ακινήτου «ΚΙΟΣΚΙ» , που εκµισθώνεται, ορίζεται ως κατάστηµα πώλησης ειδών 

λαϊκής τέχνης-σουβενίρ και ψιλικών για την κάλυψη των αναγκών του τόπου αφού προηγουµένως 

εκδοθούν οι σχετικές άδειες. Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) συναπτά έτη, αρχίζει δε από 

την εποµένη της υπογραφής µισθωτικής συµβάσεως και λήγει την αντίστοιχη σε αριθµό ηµέρα του  

έτους  δηλαδή την 27-4-2018 µε δικαίωµα ανανέωσης για τα επόµενα έξι χρονιά».  

Συνέχιση µίσθωσης µε ενοικιαστή 

ΑΔΑ: ΩΡΡΥΟΕΥ9-ΥΨΖ



Σύµφωνα µε τα παραπάνω και σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 265/4-4-2018 αίτηση του 

ενοικιαστή, µας αιτήθηκε όπως νοµίµως είχε το δικαίωµα βάση συµφωνητικού την παράταση της 

µίσθωσης για άλλα 6 χρόνια ήτοι έως 28-04-2024. Προτείνω την παράταση της µίσθωσης του 

ακινήτου µε τον ενοικιαστή Τζόλα Ασπασία καθότι µέχρι και σήµερα είναι τυπικός ως προς τις 

υποχρεώσεις του και δεν έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές.  

Όσον αφορά όµως το «ΚΙΟΣΚΙ» εµβαδού (δέκα πέντε ) 15 τ.µ. µε µία υπαίθρια έκταση 

εµβαδού περίπου 80 τ.µ. τα οποίο βρίσκεται στο Άλσος του Αριστοτέλη και συµπεριλαµβανόταν 

στο ιδιωτικό συµφωνητικό, και το είχε µισθώσει η ενοικιαστής για χρήση πώλησης ειδών λαϊκής 

τέχνης-σουβενίρ και ψιλικών, πλέον δεν µπορεί να το χρησιµοποιήσει καθώς η έκταση θα 

χρησιµοποιηθεί από το ∆ήµο Αριστοτέλη, µιας και έχει ενταχθεί σε επιδοτούµενο πρόγραµµα 

ανάπλασης. Αυτό σαφώς συνεπάγεται τη µείωση του ενοικίου, µιας και το παραπάνω µίσθιο δεν θα 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί από 01-05-2018 από τον µισθωτή. Προτείνω την µείωση της τάξης των 

50,00 € το µήνα, από το µηνιαίο µίσθωµα που καταβάλει τώρα ο µισθωτής και έτσι το µίσθιο από 

400 ευρώ το µήνα να διαµορφωθεί στα 350 ευρώ ».  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ  µετά από διαλογική συζήτηση σχετική µε το 

θέµα: 

 

Αποφασίζει  οµόφωνα 

 
Α) Την παράταση της µίσθωσης του «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ»  στο Άλσος του Αριστοτέλη, 

στα Στάγειρα, για άλλα 6 χρόνια ήτοι έως 28-04-2024 µε τον ενοικιαστή Τζόλα Ασπασία και  

 

Β) Την µείωση του ενοικίου κατά 50,00 € το µήνα, από το µηνιαίο µίσθωµα που καταβάλει τώρα ο 

µισθωτής ήτοι από 400 ευρω να διαµορφωθεί στα 350 ευρω το µήνα, καθώς το «ΚΙΟΣΚΙ» εµβαδού 

(δέκα πέντε ) 15 τ.µ. µε µία υπαίθρια έκταση εµβαδού περίπου 80 τ.µ. τα οποία 

συµπεριλαµβανόταν στη µίσθωση και ενοικίαζε η ενοικιαστής για χρήση πώλησης ειδών λαϊκής 

τέχνης-σουβενίρ και ψιλικών, πλέον δεν µπορεί να το χρησιµοποιήσει καθώς η έκταση θα 

χρησιµοποιηθεί από το ∆ήµο Αριστοτέλη, µιας και έχει ενταχθεί σε επιδοτούµενο πρόγραµµα 

ανάπλασης. 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για την υπογραφή τροποποιητικού συµφωνητικού και κάθε άλλης 

νόµιµης ενέργειας. 

 

 

ΑΔΑ: ΩΡΡΥΟΕΥ9-ΥΨΖ



Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 38/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασµα 
Ιερισσός 26-04-2018 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

Βαλσαµής Ελευθέριος 
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