
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 17/08-09-2017 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δημοτικής Α.Ε 

 
 Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα την Παρασκευή 

08 (οκτώ) του μηνός Σεπτεμβρίου του χρόνου 2017 και ώρα 13:00  συνήλθε σε τακτική 

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

πρωτοκόλλου 750/2017 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:  2 Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση σε δικηγόρο για 
εκπροσώπηση σε δικαστήριο 

Αριθμός Απόφασης:  64  

 

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

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Στις 12-5-2017 μας επιδόθηκε αγωγή από τον ενοικιαστή 

Αιβαζίδη Θεόδωρο με την οποία ζητάει μείωση μισθώματος στο αναψυκτήριο υπ αριθμόν 1 

στην παραλία της Ιερισσού. Η υπόθεση θα εκδικαστεί στο Μονομελές πρωτοδικείο 

Χαλκιδικής στον Πολ΄θγυρο στις 27/9/2017. Με την υπ αριθμόν 10/2017 απόφαση του ΔΣ 

αποφασίσθηκε ομόφωνα να  παραστεί η επιχείρηση με εκπρόσωπο τον μάνατζερ της στην 

εκδίκαση της αγωγής του ενοικιαστή του αναψυκτηρίου 1 Αϊβαζίδη Θεόδωρου που ζητάει 

μείωση ενοικίου στο μονομελές πρωτοδικείου  Χαλκιδικής στις 27-9-2017 για να 

εκπροσωπήσει τα συμφέροντα της και να αναθέσει στην δικηγόρο Ενεχηλίδου Μαρία την 

υπόθεση έτσι ώστε να την μελετήσει και να καταθέσει τις προτάσεις της όπως επίσης και να 

μας εκπροσωπήσει στο δικαστήριο 

 

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

το θέμα: 

 

ΑΔΑ: Ω2ΩΩΟΕΥ9-ΒΣΝ



Αποφασίζει  ομόφωνα 

 

Α. Τον ορισμό της δικηγόρου Χαλκιδικής Μαρίας Ενεχηλίδου με ΑΜ.186 ως εκπρόσωπο 

της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ στην υπόθεση με αριθμό πινακίο19 που θα συζητηθεί στις 27-9-2017 

στο μονομελές πρωτοδικείο  Χαλκιδικής και αφορά αγωγή του Αιβαζίδη Θεόδωρου κατά 

της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ για μείωση ενοικίου. 

Β. Να καταβληθούν  παράβολα 664,64 ευρώ που θα πληρωθούν στο δικαστήριο και 806,00 

ευρώ για την αμοιβή της δικηγόρου 

Γ. Ψηφίζει πίστωση 1.470,64 ευρώ στον κωδικό 64.01.01.049 προϋπολογισμού ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α 

Δ.ΑΕ 2017 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 64/2017 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 08-09-2017 

 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 

Βαλσαμής Ελευθέριος 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω2ΩΩΟΕΥ9-ΒΣΝ
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