
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 16/30-08-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (30) τριάντα του μηνός 

Αυγούστου του χρόνου 2018 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, με την από αριθμό πρωτοκόλλου 842/27-08-2018 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  
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:  

 

68 

 

 

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

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με τις υπ' αριθμόν πρωτ. 741/20-07-2018 και 

745/24-07-2018, αιτήσεις των ενοικιαστών της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α, Σαββίδη Ηρακλή του Ιωάννη                    

(Κεντρικό κατάστημα στην Ιερισσό Χαλκιδικής) και Μέλλιου Αναστάσιου και ΣΙΑ ΟΕ 

(Αναψυκτήριο στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής), αντίστοιχα, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τα παραπάνω 

ακίνητα της Επιχείρησης, μας ζητήθηκε από τον καθένα ξεχωριστά η ολιγοήμερη παράταση του 

ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσής τους. Το σκεπτικό του αιτήματος είναι ότι η μίσθωση  των 

ακινήτων λήγει στις 31/08/2018, και λόγω του ότι η τουριστική σεζόν είναι σε εξέλιξη θα ήταν 

δύσκολο για τους ίδιους να διακόψουν την λειτουργία τους και  θα επιθυμούσαν τη λήξη του 

ιδιωτικού συμφωνητικού με τη λήξη της τουριστικής περιόδου. 

Κατανοώντας τους παραπάνω λόγους και έχοντας υπ' όψιν την άψογη συνεργασία μας με 

τους δύο ενοικιαστές όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και το γεγονός ότι το κλείσιμο καταστημάτων 

μεσούσης της τουριστικής σεζόν θα επιφέρει αναστάτωση τόσο στους ενοικιαστές όσο και στους 

επισκέπτες αλλά και δυσφήμιση για τον Δήμο προτείνω να δοθεί ολιγοήμερη παράταση στη 

Ολιγοήμερη παράταση μίσθωσης σε ακίνητα της 
ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α  Δ. ΑΕ 

ΑΔΑ: Ψ6Α4ΟΕΥ9-ΟΩ4



μίσθωση των εν λόγω ακινήτων, όπου και η τουριστική σεζόν θα είναι προς τη λήξη της. Έπειτα θα 

ακολουθηθούν οι διαδικασίες όπως αυτές ορίζονται ». 

 

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

θέμα: 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Να δοθεί παράταση στην μίσθωση των ακινήτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α που εκμισθώνει στον 

Σαββίδη Ηρακλή του Ιωάννη (Κεντρικό κατάστημα στην Ιερισσό Χαλκιδικής) και του Μέλλιου 

Αναστάσιο και ΣΙΑ ΟΕ (Αναψυκτήριο στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής), μέχρι  ένα μήνα κατόπιν της 

αιτήσεως των ενοικιαστών και σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης του προέδρου.   Έπειτα θα 

ακολουθηθούν οι διαδικασίες όπως αυτές ορίζονται.  

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 68/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 30-08-2018 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 

Βαλσαμής Ελευθέριος 
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