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Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Δευτέρα (18) δέκα οκτώ του
μηνός Δεκεμβρίου του χρόνου 2017 και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό
συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 957/2017 πρόσκληση του
Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 4 μελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Βαλσαμής Ελευθέριος
Καρίνας Γεώργιος
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα
Λυκάκη Χρυσαυγή

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός Θέματος:

4

Αριθμός Απόφασης:

96

Συμψηφισμός ενοικίου

1. Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 36/2017 απόφαση του
ΔΣ της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, επειτά από δημοπρασία που έγινε δόθηκε το ακίνητο
Ολυμπιαδος 2 στον Σταυρίδη Συμεών για 6 χρόνια. Με την υπ αριθμόν 61/2017 απόφαση
ΔΣ της επιχείρησης αποφασίσθηκε ομόφωνα ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και
βάση της τεχνικής πρότασης που κατέθεσε ο Σταυρίδης Συμεών για το ακίνητο
αναψυκτήριο 2 Ολυμπιάδος να γίνει συμψηφισμός των αντίστοιχων ενοικίων, εφόσον το
ποσόν που απαιτήθηκε αφορά κι ελλείψεις του μισθωτή ήτοι της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ και
αυτό δυσχεράνει την έκδοση αδείας και μόνον και για τον συμψηφισμό θα γίνει έλεγχος των
εργασιών από μηχανικό της επιχείρησης. Μετά από επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι
έγιναν εργασίες που ήταν απαραίτητες για την έκδοση αδείας και που θα έπρεπε να
βαρύνουν την επιχείρηση κι ότι υπολείπονται να γίνου κάποιες ακόμη. Σύμφωνα με το
συμφωνητικό που υπογράφηκε και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 αναφέρονται τα εξής ‘’ Για
οποιαδήποτε εργασία χρειαστεί που θα αφορά την έκδοση της άδειας και μόνο ο εκμισθωτής
θα αναλάβει το κόστος μετά από έγγραφη ενημέρωση προς το ΔΣ της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ. Σε
περίπτωση που απαιτηθεί από το Δ.Σ. της επιχείρησης οποιαδήποτε μετατροπή, αυτή θα
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γίνει αχρεωστήτως ή με συμψηφισμό μισθωμάτων και πάντα μετά από έγγραφη
ενημέρωση’’. Προτείνω τον συμψηφισμό σ αυτή τη φάση ενός ενοικίου αφ ενός για τις
εργασίες που έγιναν κι αφορούσαν την έκδοση αδείας αφετέρου λόγω και του γεγονότος ότι
εξαιτίας των εργασιών καθυστέρησε και κατά ένα μήνα να λειτουργήσει το αναψυκτήριο
μιας και άνοιξε τέλος Ιουνίου»

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

Αποφασίζει ομόφωνα
Τον συμψηφισμό στο σύνολο ενός (01) ενοικίου του ενοικιαστή της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ
Σταυρίδη Συμεών, ήτοι ποσού 1.041,66 €, για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο,
και είναι απαραίτητες για την έκδοση της αδείας στο Αναψυκτήριο 2 στην Ολυμπιάδα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 96/2017
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 18-12-2017
Ο Πρόεδρος
Βαλσαμής Ελευθέριος

