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∆. ∆ΡΑΜΑΣ 
 

 

Αριθµός απόφασης: 65 /2016 ΘΕΜΑ: 

 

 

 

       Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 28η  Μαρτίου  2016, ηµέρα   ∆ευτέρα 
και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  την 
προεδρία του αντιπροέδρου υπό  του αντιπροέδρου της κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά 
από την 11367/23-03-2016 γραπτή πρόσκλησή του προέδρου της κ. Μαµσάκου Χριστό-
δουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας  , που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, 
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 πα-
ρόντα 7 µέλη: 

 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
2. Μουρβετίσης Μιχαήλ 
3. Ηλιάδης Νικόλαος  
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1. Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2. Ζαχαριάδης Παύλος         

 
 
 
      
 

       
     Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απου-

σία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μουρβετίδης Μι-
χαήλ. 

 

      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, καθώς και στα έκτακτα.   

 

 

 

 

 

 

Ορισµός δικαστικών επιµελητών για το 

έτος 2016. 
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Ο κ. Αντιπροέδρος εισάγοντας το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, παρουσιάζει στα 
µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 10895/18-03-2016 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε τον «Ορισµό δικαστικών επιµελητών για το έτος 2016», και καλεί 
τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 Στη συνέχεια ο κ. Αντιπροέδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως πα-
ρακάτω: 

Παρακαλώ να ορίσετε δικαστικούς επιµελητές για την κάλυψη των εν γένει αναγκών 
επιδόσεως του ∆ήµου ∆ράµας, για το έτος 2016, 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 :  

Το δικαστικό επιµελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Aναστάσιο Σαρβανίδη, κάτοικο Αθήνας 
(οδός Αραχώβης 45-47). 

 Για το Νοµό Θεσσαλονίκης :  

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 Καβά-
λας (οδός Φιλελλήνων αριθ. 11). 

(δ) τη δικαστική επιµελήτρια στο Πρωτοδικείο Καβάλας, Ευαγγελία Μουστακίδου, κάτοικο 
Καβάλας (οδός Φιλελλήνων αριθ. 11). 

  Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαµβάνο-
ντας υπόψη τα οριζόµενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10 και το έγγραφο της Νοµικής Υπη-
ρεσίας του ∆ήµου  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο µ ό φ ω ν α 
 
� Ορίζει δικαστικούς επιµελητές για την κάλυψη των εν γένει αναγκών επιδόσεως του 

∆ήµου ∆ράµας, για το έτος 2016 ως εξής: 

Για το Νοµό ∆ράµας : 

Τους δικαστικούς επιµελητές διορισµένων στο Πρωτοδικείο ∆ράµας:  

(α) Τη δικαστική επιµελήτρια στο Πρωτοδικείο ∆ράµας, Ανωτίδου Σουζάνα, κάτοικο ∆ράµας, 
(οδός ∆. Αργυρούδη 2 ). 
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(β) Τη δικαστική επιµελήτρια στο Πρωτοδικείο ∆ράµας, Βαφειάδου Κ. ∆έσποινα, κάτοικο 
∆ράµας, (οδός Θέµιδος 2 ). 

(γ) Τη δικαστική επιµελήτρια στο Πρωτοδικείο ∆ράµας, Μανδαλα Βιολέτα, κάτοικο ∆ράµας 
(οδός Μ. Αλεξάνδρου 119). 

Για το Νοµό Αττικής :  

Το δικαστικό επιµελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Aναστάσιο Σαρβανίδη, κάτοικο Αθήνας 
(οδός Αραχώβης 45-47). 

 Για το Νοµό Θεσσαλονίκης :  

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 Καβά-
λας (οδός Φιλελλήνων αριθ. 11). 

(δ) τη δικαστική επιµελήτρια στο Πρωτοδικείο Καβάλας, Ευαγγελία Μουστακίδου, κάτοικο 
Καβάλας (οδός Φιλελλήνων αριθ. 11). 
 

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