
                                                                                      
                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 
ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   35 /01-12-2014  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  TΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 
 

Αριθµός Απόφασης: 
 

 

761/2014 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Άµεση εκτέλεση της αριθµ. 

205∆Π50/11-02-2014 διαταγής 
απόδοσης της χρήσης  µισθί- 
ου  και  καταβολής  µισθωµά- 

των του δικαστή του Μονοµε- 
λούς Πρωτοδικείου ∆ράµας 

κατά του Αποστολίδη Ιωάννη 

του Στεφάνου. 

 

 

     

  Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 1ης ∆εκεµβρίου 2014, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 11.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό την Προεδρία του αντιπροέδρου της , κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά 
από την 63455/27-11-2014 γραπτή πρόσκληση του προέδρου κ. Μαµσάκου 
Χριστόδουλου , που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε αποδεικτικό και 
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ( 
ΦΕΚ 87 Α/7-6/2010 ) . 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 7 µέλη : 
 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος  
2. Ηλιάδης Νικόλαος 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
7. Ζαχαριάδης Παύλος    
      
 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.        Μαµσάκος Χριστόδουλος 
2.        Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
 
 
 
Με την παρουσία και  του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου  του  ∆ήµου  ∆ράµας,  
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, ο κ. αντιπρόεδρος 
κήρυξε την έναρξη της  Συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης.   
 

ΑΔΑ: 773ΔΩ9Μ-64Β



Μετά από πρόταση του κ. αντιπροέδρου και ύστερα από ανταλλαγή 
απόψεων, αποφασίστηκε οµόφωνα όπως το θέµα , «Άµεση εκτέλεση της αριθµ. 
205∆Π50/11-02-2014 διαταγής απόδοσης της χρήσης µισθίου και καταβολής 
µισθωµάτων του δικαστή του  Μονοµελούς  Πρωτοδικείου  ∆ράµας κατά του Αποσ- 
τολίδη  Ιωάννη  του Στεφάνου» θεωρηθεί  κατεπείγον και συζητηθεί ως τρίτο έκτακ- 
το θέµα για λήψη απόφασης.  

 

           Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος, παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ’  
αριθµ. 63556 / 27 -11-2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα 
Εσόδων & Περιουσίας του  ∆ήµου ∆ράµας, το οποίο έχει όπως παρακάτω : 
 

«ΣΧΕΤ.:  η αριθµ. 705/2014  απόφαση της Ο.Ε. 
 

 Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετική απόφασης και προκειµένου να προβεί η 
εντελλόµενη σύµφωνα µε την αριθµ. 705/2014 απόφασή σας δικηγόρος κ. 
Ναλµπάντη Σουλτάνα στην εκτέλεσή της, παρακαλούµε όπως οριστούν τα αρµόδια 
όργανα εκτέλεσης ήτοι: δικαστικός επιµελητής µε έδρα το Πρωτοδικείο ∆ράµας  
καθώς και  υπάλληλος του πλειστηριασµού, Συµβολαιογράφος  ∆ράµας.  
 Επίσης, να οριστεί και το ύψος της αµοιβής του δικαστικού επιµελητή για την 
περίπτωση που η απόδοση του µισθίου ολοκληρωθεί µε αναγκαστική εκτέλεση (για 
κάθε υπόθεση χωριστά). 
 Η αµοιβή θα  βαρύνει τον Κ.Α. 00.6116 « Αµοιβές δικαστικών επιµελητών » 
του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 και παρακαλούµε για την ψήφιση της  
σχετικής πίστωσης. 
 

 Τέλος, η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην πληρεξούσια  δικηγόρο κ. 
Σουλτάνα Ναλµπάντη, σύµφωνα µε την 242/2012 απόφαση της Ο.Ε. για την 
υλοποίησή  της. 
  

Συνηµµένα : 1) ΚΥΑ  αριθµ. 2/54638/0022, Καθορισµός αµοιβών δικαστικών επιµελη- 
                        τών (ΦΕΚ 1716/26-08-2008) 
           2) η αριθµ. πρωτ.63386/27-11-2014 γνωστοποίηση  αµοιβής της  δικασ- 
                         τικής επιµελήτριας  κ. Μανδαλά Βιολέτας 
                3) η αριθµ. πρωτ. 63388/27-11-2014 γνωστοποίηση αµοιβής της  δικασ- 
                         τικής επιµελήτριας κ. Αναστασιάδου Αθανασία»  
 

             Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
      Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 51 του ν.4257/2014, καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 
 

 

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

• Ορίζει δικαστική επιµελήτρια την Αναστασιάδου Αθανασία, λόγω 
προσφοράς της χαµηλότερης αµοιβής (307,50 € µε ΦΠΑ), προκειµένου να προβεί 
στην άµεση εκτέλεση της αριθµ. 205∆Π50/11-02-2014 διαταγής απόδοσης της 
χρήσης µισθίου και καταβολής µισθωµάτων του δικαστή του Μονοµελούς  
Πρωτοδικείου  ∆ράµας κατά του Αποστολίδη  Ιωάννη  του Στεφάνου. 
 

 
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο  ∆ράµας. 
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