
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 8/26-04-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα Πέµπτη (26) είκοσι- έξι του 

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

συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, με την από αριθμό πρωτοκόλλου 323/23-04-2018 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  
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  
Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    
 

Λυκάκη Χρυσαυγή 
 

 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

 

Αριθµός Θέµατος:  3  

 

Αριθµός Απόφασης:  

 

35 

 

 

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

ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Η ΑΞΤΑ∆Α διατηρεί απαίτηση σε βάρος της Παντελή 

Αικατερίνης, από την µεταξύ τους προϋφιστάµενη σύµβαση µίσθωσης και ειδικότερα έχει να 

εισπράττει οφειλόµενα µισθώµατα του υπ΄ αριθµ. 2 περιπτέρου (πρώην ΚΟΖΙ)  συνολικού ποσού 

40.784,75 ευρώ. Η αφενός συµβαλλόµενη έχει βεβαιώσει την οφειλή και έχει στα χέρια της µια 

επιταγή 12.000 ευρώ η οποία έχει σφραγιστεί ως ακάλυπτη, αποµένει δε το ποσό των 28.784,75 

ευρώ. Προς εξασφάλιση της απαίτησής της, η αφενός συµβαλλόµενη κατέθεσε ενώπιον του Μον. 

Πρωτ. Χαλκιδικής αίτηση λήψης ασφαλιστικών µέτρων και δη συντηρητική κατάσχεση των 

εισκοµισθέντων στο µίσθιο κινητών, εκδόθηκε δε η υπ΄αριθµ. 393/2013 απόφαση αυτού του 

∆ικαστηρίου που έκανε δεκτή την αίτηση και διέταξε την συντηρητική κατάσχεση των κινητών της 

αφετέρου συµβαλλόµενης. Εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ΄ αριθµ. 250/2013 διαταγή απόδοσης του 

µισθίου και πληρωµής ποσού 22.303 ευρώ.  Κατόπιν εκδόθηκε η υπ΄αριθµ. 225/2014 απόφαση του 

Μον. Πρωτ. Χαλκιδικής (διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων) η οποία ορίζει ως µεσεγγυούχο του 

κινητού εξοπλισµού της επιχείρησης της δεύτερης συµβαλλόµενης, την πρώτη συµβαλλόµενη. 

 
 
Λήψη απόφασης για αγωγή σε ενοικιαστή της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α 
∆.ΑΕ 

ΑΔΑ: ΩΩ4ΓΟΕΥ9-3ΒΠ



Κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της υπ΄αριθµ 250/2013  διαταγής απόδοσης του ως άνω µισθίου, για 

την οποία και συντάχθηκε η µε αριθµό 931/18-10-2013 έκθεση βίαιας αποβολής και εγκατάστασης 

του δικαστικού επιµελητή, ∆ηµητρίου Κιτσούλη, διαπιστώθηκε ότι ο κινητός εξοπλισµός της 

επιχείρησης της δεύτερης συµβαλλόµενης που βρέθηκε στο µίσθιο είχε µεταβιβασθεί προς την µη 

συµβαλλόµενη στο παρόν, Ανώνυµη Εταιρεία  µε την επωνυµία ‘’ Αντώνιος Σταυρακίδης, 

Ανώνυµη Εµπορική Εταιρεία’’ και για την µεταβίβαση προσκοµίσθηκαν από τον σύζυγο της 

δεύτερης συµβαλλόµενης, Χριστόδουλο Μπλε, τα σχετικά τιµολόγια αγοράς, στα οποία και 

αναφέρεται η ανωτέρω έκθεση βίαιας αποβολής και εγκατάστασης του ως άνω δικαστικού 

επιµελητή, προβαίνοντας σε αναλυτική περιγραφή του κινητού εξοπλισµού. Κατόπιν τούτου, η 

πρώτη συµβαλλόµενη άσκησε σε βάρος της δεύτερης και της τρίτης συµβαλλόµενης την από 

20/2/2014 αγωγή καταδολίευσης, απευθυνόµενη ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 

Χαλκιδικής  για την οποία ορίστηκε αρχικώς ηµεροµηνία συζητήσεως η 8/10/2014, µετά δε από 

αναβολή η 18/3/2015 και µετά από δεύτερη αναβολή η 18/11/2015. Προτείναµε τότε για να 

αποφύγουµε περαιτέρω δικαστικές διενέξεις  να λύσουµε την προκείµενη διαφορά µε φιλικό 

εξώδικο συµβιβασµό αφού λάβαµε υπ όψιν και την γνωµοδότηση της δικηγόρου Ενεχελίδου 

Μαρίας. Η συµφωνία είχε να κάνει ως εξής, το ποσό θα καταβαλλόταν σε εκατό άτοκες συνεχείς 

µηνιαίες δόσεις των διακοσίων τριών ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (203,92) ευρώ εκάστη. Η 

πρώτη δόση την 01.5.2015 και εφεξής την πρώτη εργάσιµη ηµέρα κάθε ηµερολογιακού µήνα µέχρι 

την εξόφληση 01.8.2023. Σε περίπτωση 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. Κατόπιν της ασυνέπειας των πρώην 

µισθωτών κατήγγειλε µε την υπ αριθµόν 87/2017 απόφαση του ∆Σ το  συµφωνητικό εξώδικης 

επίλυσης διαφοράς της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ µε την Παντελή Αικατερίνη και  αξιώνει την καταβολή 

ολόκληρου του οφειλοµένου ποσού δηλ. των 40.784,75 ευρώ. Περαιτέρω και προς κατοχύρωση 

των δικαιωµάτων µας και έπειτα από την γνωµοδότηση της δικηγόρου µας κρίνουµε απαραίτητο να 

ασκήσουµε αγωγή για την καταβολή του ποσού που µας υπολείπετε της οφειλής». 

 

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

θέµα: 

 

ΑΔΑ: ΩΩ4ΓΟΕΥ9-3ΒΠ



 

 

Αποφασίζει  οµόφωνα 

 
 
Α. Την άσκηση αγωγής στα πολιτικά δικαστήρια, µιας και δεν τηρήθηκαν οι όροι του 

εξωδικαστικού συµβιβασµού, για την καταβολή ποσού 40.784,75 από την Παντελή Αικατερίνη 

βάση εξώδικου συµβιβασµού. 

Β.  Αναθέτει στην δικηγόρο Ενεχηλίδου Μαρία µε ΑΜ. 186, να προβεί σε κάθε δικαστική-νόµιµη 

ενέργεια για την διεκπεραίωση της ως άνω υπόθεσης κατά της Παντελή Αικατερίνης  

Γ. Ψηφίζει πίστωση 126,48 € (παράβολο κατάθεσης) και 620,00 € (αµοιβή δικηγόρου) στον κωδικό 

64.01.01.049 προϋπολογισµού ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ 2018 για την κατάθεση αγωγής και 

∆. Ψηφίζει πίστωση 271,56 € (παράβολο παράστασης + προτάσεις) και 744,00 € (αµοιβή 

δικηγόρου) στον κωδικό 64.01.01.049 προϋπολογισµού ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ 2018 για την γραφή 

προτάσεων, προσθήκης –αντίκρουσης και εν γένει για οποιαδήποτε εργασία χρειαστεί.  

 

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 35/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασµα 
Ιερισσός 26-04-2018 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Βαλσαµής Ελευθέριος 
 

ΑΔΑ: ΩΩ4ΓΟΕΥ9-3ΒΠ
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