
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 6/12-03-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Δευτέρα (12) δώδεκα του 

μηνός Μαρτίου του χρόνου 2018 και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 164/8-3-2018 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:  5  

 

Αριθμός Απόφασης:  

 

26 

 

 

   Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Με την υπ αριθμόν 41/2015 απόφαση ΔΣ της επιχείρησης κι 

αφού λήφθηκε υπ όψιν ότι  η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ διατηρεί απαίτηση σε βάρος της Παντελή 

Αικατερίνη, από την μεταξύ τους προϋφιστάμενη σύμβαση μίσθωσης του υπ΄ αριθμ. 2 περιπτέρου 

(πρώην ΚΟΖΙ)  συνολικού ποσού 40.784,75 ευρώ αποφασίσθηκε να γίνει εξωδικαστικός 

συμβιβασμός για το παραπάνω χρέος  πλην όμως η Παντελή Αικατερίνη δεν εκπλήρωσε τις 

υποχρεώσεις της σύμφωνα με την σύμβαση και προτείναμε να καταγγελθεί με την υπ αριθμόν 

87/2017 απόφαση μας και στάλθηκε εξώδικο. Επειδή δεν υπήρξε ανταπόκριση στο εξώδικο και 

προς διασφάλιση των συμφερόντων της ΑΞΤΑΔΑ προτείνω να γίνει καταρχίν έρευνα στο 

υποθηκοφυλακείο για τον εν λόγω ενοικιαστή μας και εγγυητή του έτσι ώστε να μπορούμε να 

αποφασίσουμε πως θα κινηθούμε. Θέλω να τονίσω ότι έως τώρα η ΑΞΤΑΔΑ έχει καταβάλει 

αρκετές χιλιάδες ευρώ σε δικαστικές διενέξεις με τον εν λόγω ενοικιαστή χωρίς κανένα 

αποτέλεσμα και καλό είναι πριν την περαιτέρω δικαστική διένεξη να έχουμε κάποια δεδομένα. 

Στην συνέχεια προτείνω να ζητήσουμε γνωμοδότηση από δικηγόρο για το πώς θα πρέπει να 

κινηθούμε».  

Έρευνα σε υποθηκοφυλακείο και γνωμοδότηση από δικηγόρο  

ΑΔΑ: Ω5ΩΑΟΕΥ9-Ζ3Θ



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

θέμα: 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Α. Αναθέτει στη δικηγόρο Χαλκιδικής Μαρία Ενεχηλίδου με ΑΜ.186 την έρευνα στο 

υποθηκοφυλάκειο για ανεύρεση περιουσιακών στοιχείων της Παντελή Αικατερίνης και Μπλέ 

Χριστόδουλου πρώην ενοικιαστές ακινήτου της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ οι οποίοι έχουν οφειλές προς την 

επιχείρηση.  

 

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

πιο πάνω υπόθεση και τον τρόπο που πρέπει να κινηθούμε. 

 

Γ. Ψηφίζει πίστωση 248,00 ευρώ στον κωδικό 64.01.01.049 προϋπολογισμού ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ 

2018 για τις δύο παραπάνω αναθέσεις. 

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 26/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 12-03-2018 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Βαλσαμής Ελευθέριος 
 

ΑΔΑ: Ω5ΩΑΟΕΥ9-Ζ3Θ
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