
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 19/29-10-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 

 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα ∆ευτέρα (29) είκοσι εννέα του 

µηνός Οκτωβρίου του χρόνου 2018 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, µε την από αριθμό πρωτοκόλλου 987/24-10-2018 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:  2  

 

Αριθµός Απόφασης:  

 

80 

 

 

Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 2
ο
 θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: « Σύµφωνα µε το από 01-03-2011 ιδιωτικό συµφωνητικό 

επαγγελµατικής µίσθωσης µεταξύ της ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ και της οµόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΚΕΧΑΓΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΦΥΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ Ο.Ε», που εδρεύει στην Αρναία Χαλκιδικής, αποδέχθηκαν, 

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και συναποδεχτήκανε τα εξής: 

1)  Από 01-03-2011  συµφωνείται η   µίσθωση  του  προαναφερόµενου ακινήτου (ηµέρα υπογραφής 

του αρχικού ιδιωτικού συµφωνητικού µίσθωσης 19-10-2007) , µε διάρκεια είκοσι (20) έτη,  µέχρι 

19-10-2027, οπότε  και  πρέπει  ο  µισθωτής να αποδώσει  ελεύθερο το µίσθιο στην αφενός 

συµβαλλόµενη ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆.ΑΕ.  

2)  Το  µίσθωµα, καθορίσθηκε  ετησίως στο ποσό των 5.845,98 Ευρώ για το πρώτο µισθωτικό έτος, 

ήτοι 607,75 Ευρώ το µήνα και θα καταβάλλεται σύµφωνα µε τους όρους του αρχικού συµφωνητικού 

µίσθωσης. 

3) Ορίζεται υποχρεωτική ετήσια αναπροσαρµογή (µετά τον πρώτο χρόνο της µίσθωσης) του 

µισθώµατος κατά ποσοστό 5% για τα 5 πρώτα χρόνια της µίσθωσης (δηλ. από 2° εως και 6° έτος) 

Αίτηµα ενοικιαστή για πάγωµα µισθώµατος 
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και κατά ποσοστό 10% για τα επόµενα 10 χρόνια της µίσθωσης (δηλ. από 7° έως και 16° έτος). 

Για τα τελευταία 4 χρόνια της µίσθωσης η  ΑΞ.ΤΑ∆Α.∆.ΑΕ.  διατηρεί το δικαίωµα (µε απόφαση 

του ∆. Σ.) ή να διατηρήσει την ισχύουσα ετήσια προσαύξηση του 10% ή να ζητήσει από τον 

µισθωτή µεγαλύτερο ποσοστό αναπροσαρµογής. Κριτήριο για την απόφαση αυτή θα είναι η 

οικονοµική εξέλιξη της επιχείρησης, οι τρέχουσες τιµές της αγοράς, τα κοινωνικοοικονοµικά 

κριτήρια που θα επικρατούν εκείνο το χρονικό διάστηµα και το συµφέρον του ∆ήµου, χωρίς αυτό να 

σηµαίνει ότι θα απαιτηθεί αναπροσαρµογή  που  θα  θίγει την  βιωσιµότητα και το µέλλον της 

επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση η νέα αναπροσαρµογή δεν θα µπορεί να ξεπερνάει το διπλάσιο 

της ήδη τρέχουσας αναπροσαρµογής (δηλ. του 10%). Εάν η µισθώτρια δεν αποδεχτεί την 

πρόταση της ΑΞ.ΤΑ∆Α.∆.ΑΕ. , θα λυθεί η µίσθωση. 

Ο ενοικιαστής του ακινήτου µας στο Πράσινο χωριό,  Κεχαγιάς- Φυλάτου Ο.Ε είχε ζητήσει 

µε το υπ αριθµόν 969/16-10-2018  αίτηµά του να µην επιβληθεί εκ νέου αύξηση (αναπροσαρµογή 

του 10%), για τα επόµενο έτος καθώς λόγω της παρατεταµένης οικονοµικής κρίσης και της 

κατάστασης που έχει διαµορφωθεί στην αγορά, είναι δύσκολο να ανταπεξέρθει. Τον λόγο πήρε ο 

Πρόεδρος και είπε ότι για 2 συνεχόµενα έτη έγινε δεκτό το αίτηµα του ενοικιαστή, και για την 

περσινή χρονιά δόθηκε αύξηση 3%, οπότε και για την φετινή χρονιά προτείνω να γίνει εν µέρει 

δεκτό το αίτηµα του ενοικιαστή και να ισχύσει αύξηση 3% για το επόµενό έτος. Για να µπορέσει να 

ισχύσει όµως το πάγωµα θα πρέπει κατά τον µήνα Νοέµβριο που τίθεται σε ισχύ η αναπροσαρµογή 

να είναι ταµειακά ενήµερος ο ενοικιαστής ως προς τις υποχρεώσεις του στην ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ και 

να µην έχει οφειλές ». 

 

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

θέµα: 

 

Αποφασίζει  οµόφωνα 

Α. Να µην επιβληθεί εκ νέου αύξηση (αναπροσαρµογή του 10%), σύµφωνα µε τα όσα 

υπογράφηκαν µε το από 01-03-2011 ιδιωτικό συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης µεταξύ της 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ και της 

οµόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΦΥΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ Ο.Ε», 

για τον επόµενο ένα χρόνο αρχής γενοµένης από τον Νοέµβριο του 2018 που γίνεται η 

αναπροσαρµογή και µέχρι τον Νοέµβριο του 2019 και αντί αυτού να επιβληθεί αύξηση 3%. Η 

ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ δέχεται ως βάσιµη την αιτιολογία ότι υπάρχει παρατεταµένη οικονοµική κρίση 

και η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στην αγορά είναι δύσκολη για να µπορέσει να ανταπεξέρθει  

η επιχείρηση. 
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Β. Το ενοίκιο στην παρούσα διαµορφώνεται στα 819,16 ευρώ µηνιαίως και θα ισχύει ως έχει, έως 

το Νοέµβριο του 2019. Για να γίνει δεκτό το αίτηµα και να έχει ισχύ η απόφαση θα πρέπει κατά τον 

µήνα Νοέµβριο του 2018 που τίθεται σε ισχύ η αναπροσαρµογή, να είναι ταµειακά ενήµερος ο 

ενοικιαστής ως προς τις υποχρεώσεις του στην ΑΞ.Τ.Α.∆.Α  ∆.Α.Ε και να µην έχει οφειλές.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 80/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 29-10-2018 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Βαλσαµής Ελευθέριος 
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