
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 09/19-04-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (19) δέκα εννέα 

του μηνός Απριλίου του χρόνου 2019 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 408/16-04-2019 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:  01 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  36  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Στις 1-11-2018 υπογράφηκε συμφωνητικό έπειτα από 

δημοπρασία με τον Μέλλιο Αναστάσιο για το αναψυκτήριο που έχει για χρήση η ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ.  

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν πρωτ. 338/05-04-2019, αίτηση του Ευάγγελου Αναστασιάδη 

με θέμα ''μεταβολή μισθωτηρίου'', μας ζητείται να εγκρίνουμε την μεταβολή του μισθωτηρίου για 

το τουριστικό περίπτερο στην Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδας όπου νέος μισθωτής θα είναι η 

εταιρεία που συστάθηκε ''ΜΕΛΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ'', της οποίας ο ίδιος είναι 

ομόρρυθμος εταίρος με ποσοστό 60 %, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως αυτό τροποποιήθηκε και 

επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. Επίσης, μας επισυνάπτεται η απόφαση του Επιμελητηρίου 

Χαλκιδικής, όπου αναφέρεται ότι την 18/02/2019, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο , 

το από 04/02/2019 συμφωνητικό των εταίρων της εταιρείας  με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 

1, 6 και 12 του καταστατικού της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ''ΜΕΛΛΙΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ'' . 

 
Τροποποίηση συμφωνητικού ενοικιαστή 

ΑΔΑ: 6ΣΨ4ΟΕΥ9-Ε6Λ



Στο συμφωνητικό που υπογράφηκε στις  01-11-2018 υπήρχε όρος ότι ο μισθωτής μπορεί να 

συστήσει εταιρεία εάν ο ίδιος κατέχει ποσοστό άνω του 50%. Συνεπώς προτείνω να κάνουμε 

αποδεκτό το αίτημα ».  

 

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

Θέμα 

 

                                                           Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Την μεταβολή του μισθωτηρίου συμβολαίου για το τουριστικό περίπτερο στην Τοπική 

Κοινότητα Ολυμπιάδας του Ευάγγελου Αναστασιάδη όπου μισθωτής θα είναι η εταιρεία που 

συστάθηκε ''ΜΕΛΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ'', της οποίας ο Ευάγγελος Αναστασιάδης 

είναι ομόρρυθμος εταίρος με ποσοστό 60 %, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι έχει 

υπογραφεί στο αρχικό συμφωνητικό. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 36/2019 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 19-04-2019 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

Βαλσαμής Ελευθέριος 

 

ΑΔΑ: 6ΣΨ4ΟΕΥ9-Ε6Λ
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