
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 7/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 1ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 
 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 7-1-2014 

ΘΕΜΑ 7ο: (έκτακτο)  «Ορισµός δικαστικών επιµελητών για το έτος 2014» 
 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 7η του µηνός  Ιανουαρίου 2014 και ώρα 11.30 π.µ.  
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 56/2-1-2014 πρόσκληση του 
Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10. 
Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος κ. Α. Χαραλαµπίδης λόγω απουσίας του 
Προέδρου. 
Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Έτσι 
κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης Μιχαήλ.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

    Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  Χλιάρα Παναγιώτα 
Μλεκάνης Μιχαήλ     
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Παπαδόπουλος  Γεώργιος 

Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης 

Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 

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

∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο (έκτακτο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει  στην   επιτροπή   το υπ΄ αριθ. 426/3-1-2014 έγγραφο του γραφείου   
Νοµικών   Συµβούλων   ,   σχετικά   µε   το   διορισµό   δικαστικών επιµελητών για το 
έτος 2014 το οποίο λέει τα εξής: 

Παρακαλώ να ορίσετε δικαστικούς επιµελητές για την κάλυψη των εν γένει 
αναγκών επιδόσεως του ∆ήµου ∆ράµας, για το έτος 2014, και ειδικότερα:  
  
Για το Νοµό ∆ράµας : 
Τρεις (3) δικαστικούς επιµελητές ( ίδετε σχετικώς την ονοµαστική κατάσταση των διορισµένων 
στο Πρωτοδικείο ∆ράµας δικαστικών επιµελητών που επισυνάπτω στο παρόν ) . 
 

 Για το Νοµό Αττικής :  



Όλους τους αναφερόµενους στην υπ΄αριθ. 62/2013  απόφαση της Επιτροπής σας . 
 

 Για το Νοµό Θεσσαλονίκης :  
Όλους τους αναφερόµενους στην ως άνω υπ΄αριθ. 62/2013 οικεία απόφαση της Επιτροπής 
σας. 
 Για το Νοµό Καβάλας : 
Όλους τους αναφερόµενους στην ως άνω υπ΄αριθ. 62/2013 οικεία απόφαση της Επιτροπής 
σας. 
 Για το Νοµό Ροδόπης : 
Όλους τους αναφερόµενους στην ως άνω υπ΄αριθ. 62/2013 οικεία απόφαση της Επιτροπής 
σας 
Για το Νοµό Έδεσσας : 
Όλους τους αναφερόµενους στην ως άνω υπ΄αριθ. 62/2013 οικεία απόφαση της Επιτροπής 
σας. 
 Για το Νοµό Τρικάλων : 
Όλους τους αναφερόµενους στην ως άνω υπ΄αριθ. 62/2013 οικεία απόφαση της Επιτροπής 
σας. 
 Για το Νοµό Κιλκίς :  
Όλους τους αναφερόµενους στην ως άνω υπ΄αριθ. 62/2013 οικεία απόφαση της Επιτροπής 
σας. 
 Για το Νοµό Κοζάνης : 
Όλους τους αναφερόµενους στην ως άνω υπ΄αριθ. 62/2013 οικεία απόφαση της Επιτροπής 
σας .-  

 και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 

 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού 
διάβασε την ονοµαστική κατάσταση των διορισµένων στο Πρωτοδικείο ∆ράµας 
δικαστικών επιµελητών και τις προηγούµενες αποφάσεις των ετών 2011 και 2012  
και 2013 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο µ ό φ ω ν α 
 

1. Θεωρεί δικαιολογηµένο τον διορισµό  δικαστικών επιµελητών το έτος 2014 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 πίνακα (του   
δικηγορικού Συλλόγου) µε τα ονόµατα δικαστικών επιµελητών του νοµού ,για κάθε 
έτος θα ορίζονται τρεις νέοι επιµελητές που θα αντικαθιστούν τους προηγούµενους . 
 
3. Ε γ κ ρ ί ν ε ι τον διορισµό των δικαστικών επιµελητών για το οικ. Έτος 2014 
 
Για το Νοµό ∆ράµας : 
(α) τη δικαστική επιµελήτρια στο Πρωτοδικείο ∆ράµας, Αναστασιάδου  Β. Αθανασία, κάτοικο 
∆ράµας (οδός Θέµιδος αριθ. 6).  
(β) τη δικαστική επιµελήτρια στο Πρωτοδικείο ∆ράµας, Χατζησταυρίδου Ι. Βασιλική, κάτοικο 
 ∆ράµας (οδός Θέµιδος αριθ. 6).  
(γ) το δικαστικό επιµελητή στο Πρωτοδικείο ∆ράµας, Παπαδόπουλο Μ. Κων/νο, κάτοικο 
∆ράµας (οδός Πτολεµαίων  αριθ. 15).  

 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 ) . 
και, συµπληρωµατικώς, 

(στ) το δικαστικό επιµελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Κωνσταντίνο Π. Παντουβέρη, 
κάτοικο Περιστερίου Αττικής (οδός Κολοκοτρώνη αριθ. 3) . 

  (ζ)  το δικαστικό επιµελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Aναστάσιο Σαρβανίδη, κάτοικο      

   Αθήνας (οδός Αραχώβης 45-47) .    

 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). 
και, συµπληρωµατικώς, 

(ε)τη δικαστική επιµελήτρια στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, ∆έσποινα Σ. Κυριαζή, 
κάτοικο Θεσσαλονίκης ( οδός Κατούνη αριθ. 4). 
(στ)τη δικαστική επιµελήτρια στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, ∆έσποινα Σ. Κυριαζή, κάτοικο 
Θεσσαλονίκης (οδός Κατούνη αριθ. 4).  

 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 ) .- 

 
για την κάλυψη των εν γένει αναγκών επιδόσεως του ∆ήµου ∆ράµας, για το έτος 2014, 
έτσι ώστε να µην δηµιουργηθεί κίνδυνος ή ζηµία των συµφερόντων του. 
 
4. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο 
∆ράµας. 

 

                 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 7/2014. 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

          ∆έσποινα Σιδηροπούλου 

 


