
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ           Αριθ.Αποφ 4/2011 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 1ο Πρακτικό  της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

∆ήμου ∆ράμας 

Την 19/1/2011 

Θέμα 4ο:Ορισμός ∆ικαστικών επιμελητών για το έτος 2011. 

 

Στη ∆ράμα, σήμερα, ημέρα Τετάρτη 19 του μηνός Ιανουαρίου  2011 και ώρα 

13.00 μ.μ. στο ∆ημοτικό Κατάστημα του ∆ήμου ∆ράμας συνήλθε σε κατεπείγουσα 

τακτική συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή ∆. ∆ράμας,  ύστερα από την 1939/14-

1-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, 

σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Χαρακίδης Κυριάκος  

Ζαχαριάδης Παύλος  

Χλιάρα Παναγιώτα  

Παπαθεοδώρου Ανέστης 

 Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 

 Γκάνης Σταύρος 

Χαραλαμπίδης Ανδρέας  

Μαμσάκος Χριστόδουλος 

 Μήτρου Γεώργιος   

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα,υπάλληλο του 

∆ήμου ∆ράμας ΠΕ Οικονομικού 

Ο   κ. πρόεδρος  εισηγούμενος  το 4ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης παρουσιάζει  
στην  επιτροπή  το υπ΄ αριθ. 927/10-1-2011 έγγραφο του γραφείου νομικών  



συμβούλων , σχετικά με το διορισμό δικαστικών επιμελητών για το έτος 2011  και 
καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 

       Με το ανωτέρω  έγγραφο της νομικής συμβούλου του ∆ήμου ∆ράμας κ. 

Πολύμνιας Μπανά, προτείνεται ο διορισμός δικαστικών επιμελητών για το έτος 2011 

για την κάλυψη των εν γένει αναγκών επιδόσεως  του ∆ήμου ∆ράμας,  έτσι ώστε να 

μην δημιουργηθεί κίνδυνος ή ζημία των συμφερόντων του, όπως παρακάτω:  

Για το Νομό ∆ράμας : 

(α) τη δικαστική επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο ∆ράμας, Χριστίνα Γεωργιάδου, κάτοικο 

∆ράμας (οδός Μεγ. Αλεξάνδρου αριθ. 119). 

(β) τη δικαστική επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο ∆ράμας, Καλλιόπη Χατζησαββίδου, 

κάτοικο ∆ράμας (οδός Βαρδουσίων αριθ. 18 ) - και -  

(γ) τη δικαστική επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο ∆ράμας, Στυλιανή Παπαδοπούλου, 

κάτοικο ∆ράμας ( οδός Εθνικής Επαναστάσεως αριθ. 11 ) . 

Για το Νομό Αττικής :  

(α) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Νικόλαο Παππά, κάτοικο 

Αθήνας ( οδός Κλεισθένους αριθ. 7 ) 

(β) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Λάμπρο Νίκου, κάτοικο Αθήνας 

( οδός Κλεισθένους αριθ. 7 ) . 

(γ) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Νικόλαο Ζήση, κάτοικο Αθήνας ( 

οδός Κλεισθένους αριθ. 7 ) . 

(δ) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Κωνσταντίνο Ζήση, κάτοικο 

Αθήνας ( οδός Κλεισθένους αριθ. 7 ) - και - 

 



( ε ) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Αναστάσιο ∆.Τσούλο, κάτοικο 

Αθήνας ( οδός Γλάδστωνος αριθ. 8 ) . 

Για το Νομό Θεσσαλονίκης :  

(α)το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Πασχάλη Τσομπανίδη, 

κάτοικο Θεσσαλονίκης ( οδός Ερμού αριθ. 18Α ). 

 (β)το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Γεώργιο Τσαλουχίδη, 

κάτοικο Θεσσαλονίκης ( οδός Ηρώδου του Αττικού ,αριθ.2 ).  

(γ)το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Νικόλαο Γκάνη, κάτοικο 

Θεσσαλονίκης ( οδός Ηρώδου του Αττικού ,αριθ.2).  

(δ)το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Ντάρο, κάτοικο 

Θεσσαλονίκης ( οδός Ηρώδου του Αττικού ,αριθ.2).  

Για το Νομό Καβάλας : 

(α) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Καβάλας, Κωνσταντίνο Γανίτη, κάτοικο 

Καβάλας ( οδός Φιλελλήνων αριθ. 11 ). 

(β) τη δικαστική επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο Καβάλας, Σοφία Αρχοντή, κάτοικο 

Καβάλας ( οδός Φιλελλήνων αριθ. 11 ). 

(γ) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Καβάλας, Βασίλειο Μαρκόπουλο, κάτοικο 

Καβάλας ( οδός Φιλελλήνων αριθ. 11 ) .- και – 

 (δ) τη δικαστική επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο Καβάλας, Ευαγγελία Μουστακίδου, 

κάτοικο Καβάλας ( οδός Φιλελλήνων αριθ. 11 ) . 

 



Για το Νομό Ροδόπης : 

( α ) τη δικαστική επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο Ροδόπης, Μαρία Συμεωνίδου, κάτοικο 

Κομοτηνής ( οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθ. 59 ) . 

( β ) τη δικαστική επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο Ροδόπης, ∆ήμητρα Κιοσσέ, κάτοικο 

Κομοτηνής ( οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθ 59 ) . 

( γ ) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Ροδάπης, Θεόδωρο Κοκίδη, κάτοικο 

Κομοτηνής ( οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθ. 59 ). 

Για το Νομό Έδεσσας : 

( α ) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Έδεσσας, ∆ημήτριο Στόϊκο, κάτοικο 

Έδεσσας (οδός Ευρυπίδου αριθ. 6 ) . 

( β ) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Έδεσσας, Αθανάσιο Μαβινάκη, κάτοικο 

Έδεσσας (Πλατεία Τημενιδών αριθ. 1 ) . 

( γ ) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Έδεσσας, Νικόλαο Μίλτση, κάτοικο 

Έδεσσας ( οδός ∆ημοκρατίας αριθ. 7 ) . 

Για το Νομό Τρικάλων : 

( α ) τη δικαστική επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο Τρικάλων, Γεωργία Τσουλάκη, κάτοικο 

Τρικάλων ( οδός Τζ;αβέλα αριθ. 14 ) .  

( β ) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Τρικάλων, Παναγιώτη Κεραμίδα, κάτοικο 

Τρικάλων ( οδός Σαρανταπόρου αριθ. 7 ). 

( γ ) τη δικαστική επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο Τρικάλων, Μαρία Μητσιάδη, κάτοικο 

Τρικάλων .  

Για το Νομό Κιλκίς :  



( α ) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Κιλκίς, Αλέξανδρος Ζηρίδης, κάτοικο 

Κιλκίς (οδός Πόντου αριθ. 4 ) . 

( β ) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Κιλκίς, Στέργιο Χρήστου, κάτοικο Κιλκίς 

(οδός Λέκκα αριθ. 13 ).  

( γ ) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Κιλκίς, Κωνσταντίνο Μαχαίρα, κάτοικο 

Κιλκίς ( οδός Παπαθεοφίλου αριθ. 3 ). 

Για το Νομό Κοζάνης : 

( α ) τη δικαστική επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο Κοζάνης, Ελένη Νικολαϊδου, κάτοικο 

Πτολεμαϊδας ( οδός Μεγ. Αλεξάνδρου αριθ. 10 ). 

( β ) τη δικαστική επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο Κοζάνης, Ελένη Γουστέρη, κάτοικο 

Πτολεμαϊδας ( οδός Π. Τσαλδάρη αριθ. 8 ). 

( γ ) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Κοζάνης, Αβραάμ Παπαδόπουλο, 

κάτοικο Πτολεμαϊδας ( οδός 25ης Μαρτίου αριθ. 39 ) .- 

       
      Η Οικονομκή Επιτροπή μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι              ο μ ό φ ω ν α 

1. Θεωρεί δικαιολογημένο τον διορισμό  δικαστικών επιμελητών για  την 
κάλυψη των εν γένει αναγκών επιδόσεως  του ∆ήμου ∆ράμας,  έτσι ώστε να 
μην δημιουργηθεί κίνδυνος ή ζημία των συμφερόντων του. 

   2. Για τον διορισμό δικαστικών επιμελητών  στο  Ν.∆ράμας ,από τον  
δικηγορικό Συλλογο πήρε πίνακα με τα ονόματα δικαστικών επιμελητών του 
νομού ,και κάθε έτος θα ορίζονται τρεις νέοι επιμελητές που θα αντικαθιστούν 
τους προηγούμενους. 
 
  3. Εγκρίνει  τον διορισμό των δικαστικών επιμελητών για οικ. Έτος 2011 
 
Για το Ν.∆ράμας , τους δικαστικούς επιμελητές  του Πρωτοδικείου ∆ράμας: 
 
(α)Γρηγοριάδη Σταύρο, ,Αλκιδιάδου 9, ∆ράμα 
(β)Παπαδόπουλο Κων/νο,Πτολεμαίων 15, ∆ράμα 
(γ)Πάππου Μαρία, Μ.Αλεξάνδρου 119,∆ράμα 

 



Για το Νομό Αττικής :  

(α) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Νικόλαο Παππά, κάτοικο 

Αθήνας ( οδός Κλεισθένους αριθ. 7 ) 

(β) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Λάμπρο Νίκου, κάτοικο Αθήνας 

( οδός Κλεισθένους αριθ. 7 ) . 

(γ) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Νικόλαο Ζήση, κάτοικο Αθήνας ( 

οδός Κλεισθένους αριθ. 7 ) . 

(δ) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Κωνσταντίνο Ζήση, κάτοικο 

Αθήνας ( οδός Κλεισθένους αριθ. 7 ) - και – 

( ε ) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Αναστάσιο ∆.Τσούλο, κάτοικο 

Αθήνας ( οδός Γλάδστωνος αριθ. 8 ) . 

Για το Νομό Θεσσαλονίκης :  

(α)το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Πασχάλη Τσομπανίδη, 

κάτοικο Θεσσαλονίκης ( οδός Ερμού αριθ. 18Α ). 

 (β)το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Γεώργιο Τσαλουχίδη, 

κάτοικο Θεσσαλονίκης ( οδός Ηρώδου του Αττικού ,αριθ.2 ).  

(γ)το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Νικόλαο Γκάνη, κάτοικο 

Θεσσαλονίκης ( οδός Ηρώδου του Αττικού ,αριθ.2).  

(δ)το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Ντάρο, κάτοικο 

Θεσσαλονίκης ( οδός Ηρώδου του Αττικού ,αριθ.2).  

 



Για το Νομό Καβάλας : 

(α) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Καβάλας, Κωνσταντίνο Γανίτη, κάτοικο 

Καβάλας ( οδός Φιλελλήνων αριθ. 11 ). 

(β) τη δικαστική επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο Καβάλας, Σοφία Αρχοντή, κάτοικο 

Καβάλας ( οδός Φιλελλήνων αριθ. 11 ). 

(γ) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Καβάλας, Βασίλειο Μαρκόπουλο, κάτοικο 

Καβάλας ( οδός Φιλελλήνων αριθ. 11 ) .- και -  

(δ) τη δικαστική επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο Καβάλας, Ευαγγελία Μουστακίδου, 

κάτοικο Καβάλας ( οδός Φιλελλήνων αριθ. 11 ) . 

Για το Νομό Ροδόπης : 

( α ) τη δικαστική επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο Ροδόπης, Μαρία Συμεωνίδου, κάτοικο 

Κομοτηνής ( οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθ. 59 ) . 

( β ) τη δικαστική επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο Ροδόπης, ∆ήμητρα Κιοσσέ, κάτοικο 

Κομοτηνής ( οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθ 59 ) . 

( γ ) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Ροδάπης, Θεόδωρο Κοκίδη, κάτοικο 

Κομοτηνής ( οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθ. 59 ). 

Για το Νομό Έδεσσας : 

( α ) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Έδεσσας, ∆ημήτριο Στόϊκο, κάτοικο 

Έδεσσας (οδός Ευρυπίδου αριθ. 6 ) . 

( β ) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Έδεσσας, Αθανάσιο Μαβινάκη, κάτοικο 

Έδεσσας (Πλατεία Τημενιδών αριθ. 1 ) . 



( γ ) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Έδεσσας, Νικόλαο Μίλτση, κάτοικο 

Έδεσσας ( οδός ∆ημοκρατίας αριθ. 7 ) . 

Για το Νομό Τρικάλων : 

( α ) τη δικαστική επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο Τρικάλων, Γεωργία Τσουλάκη, κάτοικο 

Τρικάλων ( οδός Τζ;αβέλα αριθ. 14 ) .  

( β ) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Τρικάλων, Παναγιώτη Κεραμίδα, κάτοικο 

Τρικάλων ( οδός Σαρανταπόρου αριθ. 7 ). 

( γ ) τη δικαστική επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο Τρικάλων, Μαρία Μητσιάδη, κάτοικο 

Τρικάλων .  

Για το Νομό Κιλκίς :  

( α ) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Κιλκίς, Αλέξανδρος Ζηρίδης, κάτοικο 

Κιλκίς (οδός Πόντου αριθ. 4 ) . 

( β ) το δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Κιλκίς, Στέργιο Χρήστου, κάτοικο Κιλκίς 

(οδός Λέκκα αριθ. 13 ).  

 
για  την κάλυψη των εν γένει αναγκών επιδόσεως  του ∆ήμου ∆ράμας, για το 
έτος 2011, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί κίνδυνος ή ζημία των συμφερόντων 
του. 
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήμαρχο 
∆ράμας 

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 4/2011 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος             Η Ειδική Γραμματέας                        Τα μέλη  

      Δέσποινα Σιδηροπούλου 


