
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 2/10-01-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

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

Ιανουαρίου του χρόνου 2018 και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 10/2018 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:  07 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  08  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 41/2015 απόφαση της 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, η Επιχείρηση διατηρούσε απαίτηση σε βάρος της Παντελή Αικατερίνης, από 

την μεταξύ τους προϋφιστάμενη σύμβαση μίσθωσης και ειδικότερα είχε να εισπράττει οφειλόμενα 

μισθώματα του υπ΄ αριθμ. 2 περιπτέρου (πρώην ΚΟΖΙ) συνολικού ποσού 40.784,75 ευρώ.  

Έπειτα από μια σειρά αποφάσεων και διαταγών του Δικαστηρίου, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά 

στην 41/2015 απόφαση της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α (υπ΄αριθμ. 393/2013 απόφαση του Δικαστηρίου, υπ΄ 

αριθμ. 250/2013 διαταγή απόδοσης του μισθίου και  υπ΄αριθμ. 225/2014 απόφαση του Μον. Πρωτ. 

Χαλκιδικής) και οι οποίες αφορούσαν και κινητό εξοπλισμό της Επιχείρησης και έπειτα από μια 

σειρά αναβολών της υπόθεσης, αποφασίσθηκε η αποφυγή περαιτέρω δικαστικών διενέξεων για να 

λύσουμε την προκείμενη διαφορά με φιλικό εξώδικο συμβιβασμό εφόσον λάβαμε υπ όψιν μας και 

την γνωμοδότηση της δικηγόρου μας. Έτσι λοιπόν η Παντελή Αικατερίνη αποφασίστηκε να 

καταβάλει στην ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α ΔΑΕ το ποσό των 20.392,75 ευρώ, όπως κατωτέρω ορίζεται: 

«Το ποσό θα καταβληθεί σε εκατό άτοκες συνεχείς μηνιαίες δόσεις των διακοσίων τριών ευρώ και 

ενενήντα δύο λεπτών (203,92) ευρώ εκάστη. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί την 01.5.2015 και εφεξής 

την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα μέχρι την εξόφληση 01.8.2023. Σε περίπτωση 

 
Ανάθεση σε δικηγόρο για υπόθεση ενοικιαστή  

 

ΑΔΑ: 6Ξ28ΟΕΥ9-4ΧΩ



κατά την οποία η αφετέρου συμβαλλόμενη καθυστερήσει την καταβολή δύο συνεχόμενων μηνιαίων 

δόσεων εκ των άνω συμφωνουμένων πέρα των τριάντα ημερών από τη συμφωνούμενη ημερομηνία 

πληρωμής της, τότε η αφενός συμβαλλόμενη θα δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως τον παρόντα 

συμβιβασμό και να αξιώσει την καταβολή ολόκληρου του οφειλομένου ποσού δηλ. των 40.784,75 

ευρώ».  

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω και εφόσον οι δόσεις της Παντελή Αικατερίνης, δεν 

καταβάλλονται στην Επιχείρηση, θα πρέπει να προσβάλλουμε το συμφωνητικό που υπογράψαμε 

τον Μάρτιο του 2015 και να προχωρήσουμε σε εξώδικο. Προτείνω να αναθέσουμε στην δικηγόρο 

Ενεχηλίδου Μαρία με ΑΜ. 186, η οποία είχε εξ αρχής αναλάβει την υπόθεση και είναι ενήμερη, να 

προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες όπου απαιτούνται προς όφελος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ ».  

 

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

                                                                        Θέμα 

 

                                                           Αποφασίζει  ομόφωνα 

Α. Την αποστολή εξώδικης δήλωσης -πρόσκλησης για προσβολή του ιδιωτικού συμφωνητικού 

που υπογράφτηκε τον Μάρτιο του 2015 για καταβολή δόσεων στην ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α από την Παντελή 

Αικατερίνη (αναψυκτήριο κιόσκι 2 στην παραλία Ιερισσού).  

Β. Αναθέτει στη δικηγόρο Χαλκιδικής Μαρία Ενεχηλίδου με ΑΜ.186, να προχωρήσει στις 

απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται και συγκεκριμένα στην σύνταξη του εξωδίκου. 

Γ. Ψηφίζει πίστωση 186,00 ευρώ στον κωδικό 64.01.01.049 προϋπολογισμού ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ 

2018. 

 

 
 

                                Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 08/2018 

    

  Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 10-01-2018 

 
Ο Πρόεδρος  

 
 
 
 

 Βαλσαμής Ελευθέριος 
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