
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 19/10-10-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (10) δέκα  του μηνός 

Οκτωβρίου του χρόνου 2019 και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 805/07-10-2019 πρόσκληση 

της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. 

   

                        Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη                                
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 
Ζήκα Ζαχαρούλα 
Μίτιντζης Τρύφων 
Μήτρου Αικατερίνη  
 

 
 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  6  

 

Αριθμός Απόφασης:  

 

75 

 

 

   Η Πρόεδρος της επιχείρησης Μαρία Ελένη Ζαμάνη, εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Με το υπ. Αριθμόν  809/2019 εισερχόμενο έγγραφο που λάβαμε από 

τον Σταυρακίδη Αντώνιο, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας CONTRACT AE με ΑΦΜ. 999832880 

που από 02-01-2015 είναι η μισθώτρια εταιρία του ακινήτου «2ο Κιόσκι» στη Δημοτική Κοινότητα 

Ιερισσού, αιτείται αποζημίωσης για ζημιές που προκλήθηκαν στο εν λόγω κατάστημα  από το 

μπουρίνι που έπληξε την Ιερισσό στις 10 Ιουλίου 2019. Συγκεκριμένα ο μισθωτής στο αίτημα του 

ανέφερε «… με το μπουρίνι που έπληξε την Ιερισσό στις 10 Ιουλίου 2019 έγιναν σοβαρές ζημίες στο 

κτίριο Κιόσκι 2... Είχαμε προχωρήσει στην άμεση και ολική αντικατάσταση των επενδύσεων της 

στέγης η οποία είχε σχεδόν διαλυθεί. Και ήταν αδύνατον να παραμείνει έτσι γιατί θα καταστρεφόταν 

τα δίκτυα , τα οικοδομικά   και ο εξοπλισμός εντός του κτιρίου. Επίσης έχουμε αντικαταστήσει ήδη 

τρείς κολώνες στην όψη που είχαν εσωτερικά διαλυθεί από διάβρωση. Θα θέλαμε να μας 

ενημερώσετε ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουμε για αποζημιωθούμε τα έξοδα που κάναμε για 

την αποκατάσταση της στέγης. Επίσης θα θέλαμε να στείλετε και έναν μηχανικό της επιλογής σας για 

να ελέγξουμε  και την περεταίρω ενίσχυση του φέροντα οργανισμού που λόγω παλαιότητας αλλά και 

γειτνίασης με την θάλασσα έχει υποστεί φθορά…» 

Ζημίες σε ακίνητο  με την επωνυμία «Κίοσκι Νο 2-corali», 
στην παραλία της Ιερισσού 
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 Προτείνω να ενημερωθεί η μισθώτρια εταιρία ότι πρέπει να μας ενημερώσει εγγράφως 

α) Αναλυτικά για τις ζημίες που προκλήθηκαν στο κτίσμα 

β) Αναλυτικά για το κόστος επισκευής των ζημιών αυτών 

γ) Να προσκομίσει αντίγραφα των τιμολογίων επισκευής των ζημιών  

Επίσης να ενημερωθεί εγγράφως  η μισθώτρια εταιρία ότι όσον αφορά τον έλεγχο στατικότητας  

του κτιρίου η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α  ΔΑ.Ε θα αποστείλει μηχανικό την άνοιξη του 2020, πριν την έναρξη 

της σεζόν, για να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο και να ελεγχτεί επιμελώς το κτίριο.  

 

 

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

θέμα: 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Να ενημερωθεί η μισθώτρια εταιρία ότι πρέπει να μας ενημερώσει εγγράφως : 

α) Αναλυτικά  για τις ζημίες που προκλήθηκαν στο κτίσμα 

β) Αναλυτικά για το κόστος επισκευής των ζημιών αυτών 

γ) Να προσκομίσει αντίγραφα των τιμολογίων επισκευής των ζημιών  

Επίσης να ενημερωθεί εγγράφως  η μισθώτρια εταιρία ότι όσον αφορά τον έλεγχο στατικότητας  

του κτιρίου η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α  Δ.ΑΕ θα αποστείλει μηχανικό την άνοιξη του 2020, πριν την έναρξη 

της σεζόν, για να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο και να ελεγχτεί επιμελώς το κτίριο.  

 

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 75/2019 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 10-10-2019 

 
Η Πρόεδρος 

 
 

 
 

Μαρία Ελένη Ζαμάνη 
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