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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 23η του μηνός Αυγούστου του έτους 2019 ημέρα της
εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 5248/19-08-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα σε καθ' ένα από τα μέλη της, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα.
8ο Θέμα: Επικύρωση και αποδοχή των εκθέσεων επίδοσης προς την εταιρεία «ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε.»
του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης Αναστασίου Λαμπριανίδη.
(Αρ. απόφασης 88/2019)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών βρέθηκαν
παρόντες οι τέσσερις (4), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΚΑΠΖΑ ΤΖΕΜΗΛ
2) ΕΦΕΝΤΗ ΕΜΠΙΕ
3) ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ
4) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΧΑΦΟΥΖ ΑΧΜΕΤ ΧΑΪΡΙΔΗΝ
ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ
ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρθηκε στην εισήγηση του Ειδικού
Συνεργάτη Δημάρχου κου Μουζαφέρ Καπζά (Δικηγόρου) ως εξής: «O Δήμος Μύκης άσκησε την με αριθμό
κατάθεσης Μ. Ειδ 1/16 ανακοπή κατά της από 15.12.2015 κατάσχεσης εις χείρας τρίτου της εταιρίας με την
επωνυμία «ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε.». Για το νομικό χειρισμό της υποθέσεως ανέθεσε στον Δικηγόρο Ξάνθης κ.
Ιωάννη Μπάρκα με την υπ’ αριθμ. 338/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Πλην όμως δεν προέβλεψε να
αναθέσει αντιστοίχως και σε δικαστικό επιμελητή για την επίδοση της ως άνω ανακοπής στην επισπεύδουσα
εταιρία. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ενεργώντας σε νόμιμα πλαίσια και προκειμένου να μην απορριφθεί η
ανακοπή έδωσε γραπτή παραγγελία στον δικαστικό επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης Αναστάσιο Λ.
Λαμπριανίδη να επιδώσει την ανακοπή στον πληρεξούσιο δικηγόρο της επισπεύδουσας εταιρίας κ. Νικόλαο
Ζήνδρο, κάτοικο Θεσσαλονίκης (Προμηθέως 3).Πράγματι ο δικαστικός επιμελητής Αναστάσιος Λαμπριανίδης
εκτελώντας την παραγγελία επίδοσης προχώρησες στην επίδοση της ως άνω ανακοπής την 04-01-2016 έτσι όπως
προκύπτει και από την με αριθμό 276 Γ’ έκθεση επίδοσής του.
Ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται για κάθε ενέργεια να λάβει από τον εντολέα του τη νόμιμη αμοιβή,
καθώς και κάθε δαπάνη που απαιτείται για την πραγματοποίηση της εντολής. Περισσότεροι του ενός εντολείς
ευθύνονται σε ολόκληρο. Ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται να αξιώσει πριν από κάθε ενέργεια προκαταβολή
ολόκληρης ή μέρους της αμοιβής του, την απαιτούμενη δαπάνη και την αναγκαία κατά περίπτωση τεχνική
συνδρομή για κάθε πράξη. (άρθρο 49 του Ν.2318/1995) Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών καθορίζονται
κάθε φορά, και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, με κοινή απόφαση των Υπουργών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Η απόφαση λαμβάνει υπόψη τις διενεργούμενες πράξεις σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της
άσκησης του επαγγέλματος και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας, καθώς και το βαθμό δυσκολίας
πρόσβασης στις πράξεις αυτές. Επίσης, περιλαμβάνονται στην απόφαση η περιγραφή και το κόστος των πράξεων
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της διαφάνειας και της απλότητας. Το κόστος των πράξεων θα αναγράφεται
υποχρεωτικά σε κάθε διενεργούμενη πράξη. (άρθρο 50 του Ν.2318/1995, όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ.
3 της υποπαρ. Γ.1 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015) Κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε και
ισχύει σήμερα η ΚΥΑ 21798/11.03.2016 (ΦΕΚ 709/16.03.2016 τεύχος Β') αναφέροντας τα εξής: Α. ΕΠΙΔΟΣΗ 1. Για
κάθε μία επίδοση δικογράφου ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης σε: - τριάντα
πέντε ευρώ (35,00 €) από 0 έως και το 12ο χλμ. (Α΄ Ζώνη) - πενήντα πέντε ευρώ (55,00 €) από το 12ο έως και το
32ο χλμ. (Β΄ Ζώνη) - εβδομήντα τρία ευρώ (73,00 €) από το 32ο έως και το 62ο χλμ. (Γ΄ Ζώνη) - ενενήντα πέντε
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ευρώ (95,00 €) από το 62ο και άνω χλμ. (Δ΄ Ζώνη). Για επίδοση σε νησί ή σε διαφορετικό νησί από εκείνο στο οποίο
διατηρεί το γραφείο του ο δικαστικός επιμελητής ή έχει την έδρα της η αστική εταιρεία δικαστικών επιμελητών, η
αμοιβή είναι αυτή της Δ΄ Ζώνης, υπολογιζόμενων και των πάσης φύσεως εξόδων, με εξαίρεση τη νήσο Σαλαμίνα,
που τοποθετείται στη Β΄ Ζώνη. 2. Στις πιο πάνω περιπτώσεις, η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται από τον τόπο
που διατηρεί το γραφείο του ο δικαστικός επιμελητής, κατά το άρθρο 31 παρ. 1 του Ν. 2318/1995 «Κώδικας
Δικαστικών Επιμελητών» ή είναι η έδρα της αστικής εταιρείας δικαστικών επιμελητών, εκτός των περιφερειών των
Εφετείων Αθηνών και Πειραιώς για τις οποίες η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται από το κατάστημα του
Εφετείου Αθηνών. 3. Η αμοιβή του μάρτυρα που συμμετέχει στη θυροκόλληση κάθε εγγράφου υπολογίζεται σε
δέκα ευρώ (10,00 €) και εμπεριέχεται στις πιο πάνω αναφερόμενες τιμές ζωνών. 4. Σε περίπτωση που η επίδοση
ματαιωθεί από λόγο ανεξάρτητο από τη θέληση του δικαστικού επιμελητή, λαμβάνει αυτός το 50% του ποσού της
πιο πάνω αμοιβής της εκάστοτε Ζώνης. 5. Η αμοιβή για την επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με την παρ. 5
του άρθρου 122 του Κ.Πολ.Δ. καθορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €). 6. Για τις επιδόσεις που γίνονται κατ’
εφαρμογή του Ν. 3869/2010 ισχύουν οι τιμές της οικείας ζώνης μειωμένες κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
7. Σε περίπτωση που ο δικαστικός επιμελητής διενεργεί περισσότερες της μιας επιδόσεις από τον ίδιο εντολέα, στο
ίδιο τοπικό διαμέρισμα και στον ίδιο χρόνο η πρώτη επίδοση χρεώνεται με την τιμή της οικείας ζώνης οι δε
υπόλοιπες με την τιμή της Α΄ Ζώνης.
Στην προκειμένη περίπτωση η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή προκύπτει ως εξής: Η επίδοση στον
αντίδικο έγινε στην κατοικία του που βρίσκεται εντός της πόλεως της Θεσσαλονίκης δηλαδή σε απόσταση έως
χιλιομέτρων, από την έδρα του δικαστικού επιμελητή. Επομένως ανήκει στην κατηγορία της Α’ Ζώνης, όπου η
αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 35 € συν ΦΠΑ 24% δηλαδή συνολικά 43,05€ και η οποία θα εκτελεστεί σύμφωνα
με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Όπως η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει και επικυρώσει την παραπάνω επίδοση του δικαστικού επιμελητή
του Εφετείου Θεσσαλονίκης, και εν συνεχεία προβεί στην εξόφληση της αμοιβής του δικαστικού επιμελητή».
Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και
έλαβε υπόψη:
τα άρθρα 49,50 του Ν. 2318/1995
το άρθρο 103 παρ. 2γ Ν. 3463/06
το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10
τα άρθρα 2 και 4 του ΠΔ 80/2016
το υπ’ αρίθμ. 5223/19-8-2019 αίτημα του Δημάρχου περί επίδοσης της υπ’ αρίθμ. 1/2016 ανακοπής,
την με αρ. πρωτ.: 5298/19-8-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και Αρ. Α.Α.Υ.: Α-452 (ΑΔΑ:
ΩΑΔ8ΩΚΛ-814) με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη, δεσμεύεται και διατίθεται πίστωση ύψους 43,40€ για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του ΚΑ: 00-6116 οικον. έτους
2019 για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή για την επίδοση της υπ’ αρίθμ.: 1/2016 ανακοπής κατά της από
15/12/2015 κατάσχεσης εις χείρας τρίτου της εταιρείας «ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΕ»
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.
ΕΓΚΡΙΝΕΙ και ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την επίδοση της υπ’ αρίθμ. 1/2016 ανακοπής του δικαστικού επιμελητή του
Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά της από 15.12.2015 κατάσχεσης είς χείρας τρίτου της εταιρίας με την επωνυμία
«ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε.» και
2.
ΕΞΟΦΛΕΙ την αμοιβή του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης κου Αναστάσιου Λ.
Λαμπριανίδη, (Δ/νση: Καλαποθάκη 20, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 54624, τηλ.: 2310540320, κιν.: 6944724980, ΑΦΜ:
112009399), η οποία ανέρχεται στο ποσό των 43,40€
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Στη συνέχεια της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, αναφέρθηκε και στην 2η εισήγηση
για το ως άνω 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, του Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου κου Μουζαφέρ Καπζά
(Δικηγόρου) ως εξής: «O Δήμος Μύκης άσκησε τις με αριθμό κατάθεσης Μ. Ειδ 118/18 και Μ. Ειδ 119/18 εφέσεις
κατά της εταιρίας με την επωνυμία «ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε.» και των υπ’ αριθμ. 55/2017 και 143/2017
αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης. Για το νομικό χειρισμό των υποθέσεων ανέθεσε στον
Δικηγόρο Ξάνθης κ. Ιωάννη Μπάρκα με την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Πλην όμως
δεν προέβλεψε να αναθέσει αντιστοίχως και σε δικαστικό επιμελητή για την επίδοση των ως άνω εφέσεων στην
επισπεύδουσα εταιρία. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ενεργώντας σε νόμιμα πλαίσια και προκειμένου να μην
απορριφθούν οι εφέσεις έδωσε γραπτή παραγγελία στον δικαστικό επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης
Αναστάσιο Λ. Λαμπριανίδη να επιδώσει τις εφέσεις στον πληρεξούσιο δικηγόρο της επισπεύδουσας εταιρίας κ.
Νικόλαο Ζήνδρο, κάτοικο Θεσσαλονίκης (Προμηθέως 3).Πράγματι ο δικαστικός επιμελητής Αναστάσιος
Λαμπριανίδης εκτελώντας την παραγγελία επίδοσης προχώρησε στην επίδοση των ως άνω εφέσεων την 01-082019 έτσι όπως προκύπτει και από τις με αριθμό 5242 Γ’ και 5241 Γ’ εκθέσεις επίδοσής του.
Ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται για κάθε ενέργεια να λάβει από τον εντολέα του τη νόμιμη αμοιβή,
καθώς και κάθε δαπάνη που απαιτείται για την πραγματοποίηση της εντολής. Περισσότεροι του ενός εντολείς
ευθύνονται σε ολόκληρο. Ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται να αξιώσει πριν από κάθε ενέργεια προκαταβολή
ολόκληρης ή μέρους της αμοιβής του, την απαιτούμενη δαπάνη και την αναγκαία κατά περίπτωση τεχνική
συνδρομή για κάθε πράξη. (άρθρο 49 του Ν.2318/1995) Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών καθορίζονται
κάθε φορά, και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, με κοινή απόφαση των Υπουργών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως . Η απόφαση λαμβάνει υπόψη τις διενεργούμενες πράξεις σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της
άσκησης του επαγγέλματος και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας, καθώς και το βαθμό δυσκολίας
πρόσβασης στις πράξεις αυτές. Επίσης, περιλαμβάνονται στην απόφαση η περιγραφή και το κόστος των πράξεων
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της διαφάνειας και της απλότητας. Το κόστος των πράξεων θα αναγράφεται
υποχρεωτικά σε κάθε διενεργούμενη πράξη. (άρθρο 50 του Ν.2318/1995, όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ.
3 της υποπαρ. Γ.1 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015) Κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε και
ισχύει σήμερα η ΚΥΑ 21798/11.03.2016 (ΦΕΚ 709/16.03.2016 τεύχος Β') αναφέροντας τα εξής: Α. ΕΠΙΔΟΣΗ 1. Για
κάθε μία επίδοση δικογράφου ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης σε: - τριάντα
πέντε ευρώ (35,00 €) από 0 έως και το 12ο χλμ. (Α΄ Ζώνη) - πενήντα πέντε ευρώ (55,00 €) από το 12ο έως και το
32ο χλμ. (Β΄ Ζώνη) - εβδομήντα τρία ευρώ (73,00 €) από το 32ο έως και το 62ο χλμ. (Γ΄ Ζώνη) - ενενήντα πέντε
ευρώ (95,00 €) από το 62ο και άνω χλμ. (Δ΄ Ζώνη). Για επίδοση σε νησί ή σε διαφορετικό νησί από εκείνο στο οποίο
διατηρεί το γραφείο του ο δικαστικός επιμελητής ή έχει την έδρα της η αστική εταιρεία δικαστικών επιμελητών, η
αμοιβή είναι αυτή της Δ΄ Ζώνης, υπολογιζόμενων και των πάσης φύσεως εξόδων, με εξαίρεση τη νήσο Σαλαμίνα,
που τοποθετείται στη Β΄ Ζώνη. 2. Στις πιο πάνω περιπτώσεις, η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται από τον τόπο
που διατηρεί το γραφείο του ο δικαστικός επιμελητής, κατά το άρθρο 31 παρ. 1 του Ν. 2318/1995 «Κώδικας
Δικαστικών Επιμελητών» ή είναι η έδρα της αστικής εταιρείας δικαστικών επιμελητών, εκτός των περιφερειών των
Εφετείων Αθηνών και Πειραιώς για τις οποίες η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται από το κατάστημα του
Εφετείου Αθηνών. 3. Η αμοιβή του μάρτυρα που συμμετέχει στη θυροκόλληση κάθε εγγράφου υπολογίζεται σε
δέκα ευρώ (10,00 €) και εμπεριέχεται στις πιο πάνω αναφερόμενες τιμές ζωνών. 4. Σε περίπτωση που η επίδοση
ματαιωθεί από λόγο ανεξάρτητο από τη θέληση του δικαστικού επιμελητή, λαμβάνει αυτός το 50% του ποσού της
πιο πάνω αμοιβής της εκάστοτε Ζώνης. 5. Η αμοιβή για την επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με την παρ. 5
του άρθρου 122 του Κ.Πολ.Δ. καθορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €). 6. Για τις επιδόσεις που γίνονται κατ’
εφαρμογή του Ν. 3869/2010 ισχύουν οι τιμές της οικείας ζώνης μειωμένες κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
7. Σε περίπτωση που ο δικαστικός επιμελητής διενεργεί περισσότερες της μιας επιδόσεις από τον ίδιο εντολέα, στο
ίδιο τοπικό διαμέρισμα και στον ίδιο χρόνο η πρώτη επίδοση χρεώνεται με την τιμή της οικείας ζώνης οι δε
υπόλοιπες με την τιμή της Α΄ Ζώνης.
Στην προκειμένη περίπτωση η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή προκύπτει ως εξής: Η επίδοση στον
αντίδικο έγινε στην κατοικία του που βρίσκεται εντός της πόλεως της Θεσσαλονίκης δηλαδή σε απόσταση έως
χιλιομέτρων, από την έδρα του δικαστικού επιμελητή. Επομένως ανήκει στην κατηγορία της Α’ Ζώνης, όπου η
αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 35 € συν ΦΠΑ 24% δηλαδή συνολικά 43,05€ και η οποία θα εκτελεστεί σύμφωνα
με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.
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ΑΔΑ: 6Β5ΑΩΚΛ-ΟΕ7
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Όπως η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει και επικυρώσει τις παραπάνω επιδόσεις του δικαστικού επιμελητή
του Εφετείου Θεσσαλονίκης, και εν συνεχεία προβεί στην εξόφληση της αμοιβής του δικαστικού επιμελητή».
Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και
έλαβε υπόψη:
τα άρθρα 49,50 του Ν. 2318/1995
το άρθρο 103 παρ. 2γ Ν. 3463/06
το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10
τα άρθρα 2 και 4 του ΠΔ 80/2016
το υπ’ αρίθμ. 5223/19-8-2019 αίτημα του Δημάρχου περί επίδοσης της υπ’ αρίθμ. 118/2018 έφεσης κατά
της «ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΕ» και των υπ’ αρίθμ.: 55/2017 και 143/2017 αποφάσεων του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ξάνθης,
την με αρ. πρωτ.: 5299/19-8-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και Αρ. Α.Α.Υ.: Α-453 (ΑΔΑ:
ΩΚΧΛΩΚΛ-Α7Δ) με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη, δεσμεύεται και διατίθεται πίστωση ύψους 86,80€ για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του ΚΑ: 00-6116 οικον. έτους
2019 για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή για την επίδοση της υπ’ αρίθμ.: 118/2018 έφεσης κατά της «ΖΕΥΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΕ» και των υπ’ αρίθ. 55/2017 και 143/2017 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
3.
ΕΓΚΡΙΝΕΙ και ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την επίδοση της υπ’ αρίθμ.: 118/2018 έφεσης κατά της «ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΕ»
και των υπ’ αρίθμ.: 55/2017 και 143/2017 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης και
4.
ΕΞΟΦΛΕΙ την αμοιβή του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης κου Αναστάσιου Λ.
Λαμπριανίδη, (Δ/νση: Καλαποθάκη 20, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 54624, τηλ.: 2310540320, κιν.: 6944724980, ΑΦΜ:
112009399), η οποία ανέρχεται στο ποσό των 86,80€
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 88/2019
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με εντολή Δημάρχου
H Πρακτικογράφος της Οικ. Επιτροπής
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