
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 03/04-02-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 

 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα ∆ευτέρα (04) τέσσερις του 

µηνός Φεβρουαρίου του χρόνου 2019 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 70/31-01-2019 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:  05 

 

 

Αριθµός Απόφασης:  13  

 

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

ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «  

1. Στις 12-06-2018 µας επιδόθηκε αγωγή από τον ενοικιαστή "CONTRACT AE'' που 

εκπροσωπείται νόµιµα από τον Σταυρακίδη Αντώνιο,  µε την οποία ζητάει µείωση 

µισθώµατος στο κιόσκι- αναψυκτήριο υπ αριθµόν 2 στην παραλία της Ιερισσού. Η υπόθεση 

θα εκδικαστεί στο Μονοµελές πρωτοδικείο Χαλκιδικής στον Πολύγυρο στις 13/02/2019. 

Στην συνέχεια διερευνήθηκε η υπόθεση σε συνάντηση  µε τον Σταυρακίδη Αντώνιο για  

εξωδικαστικό συµβιβασµό, όµως δεν επήρθε κάποια συµφωνία, συνεπώς θα προχωρήσουµε 

στην δικαστική επίλυση του προβλήµατος. Για να εκπροσωπήσει τα συµφέροντά µας 

προτείνω να αναθέσουµε στην δικηγόρο Ενεχηλίδου Μαρία την υπόθεση έτσι ώστε να την 

µελετήσει και να καταθέσει τις προτάσεις της όπως επίσης και να µας εκπροσωπήσει και 

στο δικαστήριο 

2. Στις 15 Ιανουαρίου 2019 µας επιδόθηκε νόµιµα αγωγή του µονοµελούς πρωτοδικείου 

Χαλκιδικής, του Ιατρού Θεολόγη του Χρήστου κατά της ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ για 

αναπροσαρµογή- µείωση ετήσιου µισθώµατος του κληροτεµαχίου 963 που µισθώνει στην 

 

Ανάθεση σε δικηγόρο για υποθέσεις ενοικιαστών  

 

ΑΔΑ: 9ΞΨΗΟΕΥ9-ΑΞΞ



παραλία Βουλίτσας Νέων Ρόδων. Η υπόθεση θα εκδικαστεί στο Μονοµελές πρωτοδικείο 

Χαλκιδικής στον Πολύγυρο στις 15/5/2019. Στην συνέχεια διερευνήθηκε η υπόθεση σε 

συνάντηση  µε τον Ιατρού Θεολόγη και υπήρξε η πρόθεση αµφοτέρων να προχωρήσουµε σε 

εξωδικαστικό συµβιβασµό, Προτείνω να αναθέσουµε  στην δικηγόρο Ενεχηλίδου Μαρία 

για να γνωµοδοτήσει επί της αγωγής και αν θα πρέπει να προβούµε σε εξωδικαστικό 

συµβιβασµό».  

 

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

Θέµα 

 

                                                           Αποφασίζει  οµόφωνα 

 

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

ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ στην υπόθεση που θα συζητηθεί στις 13-02-2019 στο µονοµελές πρωτοδικείο  

Χαλκιδικής και αφορά αγωγή του Σταυρακίδη Αντώνιου ( CONTRACT AE) κατά της ΑΞΤΑ∆Α 

∆ΑΕ 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. Αναθέτει στη δικηγόρο Χαλκιδικής Μαρία Ενεχηλίδου µε ΑΜ.186 να γνωµοδοτήσει για την 

αγωγή και την αίτηση εξώδικου συµβιβασµού του Ιατρού Θεολόγη µισθωτή κληροτεµαχίου 963 

στην παραλία Βουλίτσας Νέων Ρόδων και ψηφίζει πίστωση 99,20 € στον κωδικό 64.01.01.049 

προϋπολογισµού ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ 2019 για την συγκεκριµένη ανάθεση. 

∆. Ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 1.569,84 ευρώ στον κωδικό 64.01.01.049 προϋπολογισµού 

ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ 2019 για τις παραπάνω αναθέσεις. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 13/2019 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 04-02-2019 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Βαλσαµής Ελευθέριος 

ΑΔΑ: 9ΞΨΗΟΕΥ9-ΑΞΞ


		2019-02-06T10:30:31+0200
	Athens




