
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 05/03-03-2017 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆ηµοτικής Α.Ε 

 
 Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα την Παρασκευή 

03 (τρείς) του μηνός Μαρτίου του χρόνου 2017 και ώρα 15:00  συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δημοτικής ΑΕ, από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 155/2017 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:  3 Εξώδικά για οφειλές ενοικιαστών – Γνωµοδότηση για 
δικαστική απόφαση- έρευνα σε υποθηκοφυλακείο 

Αριθµός Απόφασης:  21  

 

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

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Με την υπ αριθµόν 16/2017 απόφαση του ∆Σ αποφασίσθηκε 

οµόφωνα να προβούµε σε τηλεφωνική όχληση σ όσους µας οφείλουν ενοίκια κι αν δεν 

ανταποκριθούν να  προχωρήσουµε σε εξώδικο και στην συνέχεια σε αποβολή από το µίσθιο. 

Οι ενοικιαστές των ακινήτων κιόσκι 1 και κιόσκι 2 στην παραλία Ιερισσού δεν 

ανταποκριθήκαν θετικά οπότε προτείνω να αναθέσουµε σε δικηγόρο να κάνει εξώδικη 

δήλωση πρόσκληση για καταβολή των µισθωµάτων. 

Επίσης µε την υπ αριθµόν 6/2017 απόφαση του µονοµελούς πρωτοδικείου Χαλκιδικής 

σε δικαστική εκκρεµότητα που είχαµε µε τους ενοικιαστές Αλεξούδη Νικόλαο και Κάππα 

Αθηνα εκδικάστηκε οι εναγόµενοι να καταβάλουν στην ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ το ποσό των 

10.499,41 νοµιµότοκα.  Επειδή υπάρχει και το ενδεχόµενο της έφεσης κι η υπόθεση αυτή µας 

απασχολεί 6 ολόκληρα χρόνια µε αρκετό υψηλό κόστος έως τώρα θα πρότεινα να 

αναθέσουµε σε δικηγόρο την διερεύνηση των εναλλακτικών λύσεων που έχουµε και να µας 

κάνει µια γνωµοδότηση για το πώς πρέπει να κινηθούµε. 
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    Τέλος εν όψιν και του κτηµατολογίου που θα αρχίσει να εφαρµόζεται από το νέο 

έτος θα ήταν καλό να κάνουµε µια διερεύνηση στο υποθηκοφυλακείο για το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς πλησίον του κάµπινγκ   Ιερισσού για την διασφάλιση των δικαιωµάτων µας  έναντι 

τρίτων». 

 

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

θέµα: 

 

Αποφασίζει  οµόφωνα 

 

Α. Την αποστολή εξώδικης δήλωσης πρόσκλησης για καταβολή µισθωµάτων στους 

ενοικιαστές των αναψυκτηρίων κιόσκι 1 και κιόσκι 2 στην παραλία Ιερισσού, την 

διερεύνηση στο υποθηκοφυλακείο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος πλησίον του κάµπινγκ και 

την ανάθεση για γνωµοδότηση στην υπόθεση Αλεξούδη Νικόλαο και Κάπα Αθηνά και στην 

απόφαση 6/2017 που εκδόθηκε από το µονοµελές πρωτοδικείο Χαλκιδικής 

Β. Αναθέτει στη δικηγόρο Χαλκιδικής Μαρία Ενεχηλίδου µε ΑΜ.186 την σύνταξη 

εξωδίκων, την διερεύνηση στο υποθηκοφυλακείο και την σύνταξη γνωµοδότησης. 

Γ. Αναθέτει στους δικαστικούς επιµελητές Λάµπρου Παναγιώτη Νοµού Χαλκιδικής και 

Κεκικλής Ηλίας  Νοµού Εδέσσης την επίδοση των εξωδίκων. 

∆. Ψηφίζει πίστωση 755,00 ευρώ στον κωδικό 64.01.01.049 προϋπολογισµού ΑΞ.Τ.Α.∆.Α 

∆.ΑΕ 2017 

. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 21/2017 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασµα 
Ιερισσός 03-03-2017 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Βαλσαµής Ελευθέριος 
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