
 

ΔΝΩH ΔΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ 

ΛΔΤΚAΔΑ 

43ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΗ ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 

Ζητήματα Αμαγκαστικής Εκτέλεσης 
 

  

 

 

 
  

   

 

 

6 - 9 επτεμβρίου 2018 
υμεδριακό Κέμτρο Ξεμοδοχείου 
«Ionian Blue Bungalows & Spa Resort» 
ΛΕΤΚΑΔΑ 

 

 

  

 

ΕΙΗΓΗΣΕ: 

Παμαγιώτης Κολοτούρος, Αμ. Καθηγηςήπ ςηπ Πξλιςικήπ Δικξμξμίαπ ρςξ Παμεπιρςήμιξ Θοάκηπ 

«σοοξή δαμειρςώμ και ρύγκοξσρη δικαιωμάςωμ –ρςξ πεδίξ ςηπ διαδικαρίαπ ςηπ αμαγκαρςικήπ 

εκςέλερηπ–» 

 

Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήςοια ςηπ Πξλιςικήπ Δικξμξμίαπ ρςξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ 

https://sakkoulas.us13.list-manage.com/track/click?u=97bfec836862afbe3bc4ca967&id=34e8a83c9c&e=634d31f976


 

«Ηλεκςοξμικόπ πλειρςηοιαρμόπ» 

 

Γεώργιος Κόμτης, Δικηγόοξπ Αθημώμ, Δ.Ν. 

«Σα αρταλιρςικά μέςοα ωπ οσθμιρςικά μέςοα ςηπ εκςέλερηπ» 

 

 

  

Online δήλωζη ζσμμεηοτής  

 

  

Ενημερωηικό θσλλάδιο ζσνεδρίοσ  

 

  

Δεληίο ζσμμεηοτής  

 

  

 

ΔΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΦΗ 

Κάθε εμδιατεοόμεμξπ παοακαλείςαι, σπό ςημ ποξϋπόθερη όςι ποξηγξσμέμωπ θα 

έυει ποξβεί ρε κοάςηρη δωμαςίξσ νεμξδξυείξσ μα ρσμπληοώρει και μα απξρςείλει 

μέυοι 15.7.2018, ρςιπ Δκδόρειπ άκκξσλα, ρςημ ηλεκςοξμική 

διεύθσμρη info@sakkoulas.gr, ή ρςξ fax 210-3390075, μαζί με ςξ Δελςίξ σμμεςξυήπ 

και ςξ παοαρςαςικό καςαβξλήπ ςξσ ρυεςικξύ πξρξύ 50€ για κάθε ρύμεδοξ και 30€ 

για κάθε τξιςηςή και 30€ για κάθε ρσμξδεύξμ μέλξπ, πξσ έυει καθξοιρθεί ωπ 

ρσμμεςξυή ρςιπ δαπάμεπ ςξσ σμεδοίξσ, ρςξμ Σοαπεζικό Λξγαοιαρμό ςηπ ALPHA 

BANK με IBAN GR 8801404570457002002000062 ςηπ ΔΝΩΗ ΔΛΛΗΝΩΝ 

ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ. Δμαλλακςικά, δηλώρειπ ρσμμεςξυήπ μπξοξύμ μα γίμξσμ 

ρσμπληοώμξμςαπ και σπξβάλλξμςαπ ςη ρυεςική τόομα σμμεςξυήπ ρςξμ ιρςόςξπξ 

ςωμ Δκδόρεωμ άκκξσλα, www.sakkoulas.gr. Δπιρημαίμεςαι όςι και ρςημ πεοίπςωρη 

ασςήμ είμαι απαοαίςηςη η απξρςξλή ςξσ παοαρςαςικξύ καςαβξλήπ ςξσ ρυεςικξύ 

πξρξύ. 

Σηπ αμωςέοω δαπάμηπ απαλλάρρξμςαι μόμξ ξι σπηοεςξύμςεπ ρςα Δικαρςήοια ςηπ 

Λεσκάδαπ Δικαρςέπ και Διραγγελείπ και ξι Δικηγόοξι Λεσκάδαπ. 

Δτιρςάςαι η ποξρξυή ςωμ ρσμέδοωμ καθόρξμ ξι ξογαμωςικέπ αμάγκεπ ςξσ 

σμεδοίξσ επιβάλλξσμ ςημ γμώρη ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ αοιθμξύ ρσμμεςξυήπ ρςα 

δείπμα και ρςιπ εκδηλώρειπ με ακοιβή ςημ ρυεςική ρσμπλήοωρη ςξσ Δελςίξσ 

σμμεςξυήπ και ςημ έγκαιοη απξρςξλή ςξσ ρσμπληοωμέμξσ με πληοόςηςα και 

ακοίβεια μεςά ςξσ ωπ άμω παοαρςαςικξύ, καθ’ όρξμ σπάουει δέρμεσρη (guarantee) 

https://sakkoulas.us13.list-manage.com/track/click?u=97bfec836862afbe3bc4ca967&id=13ca75887f&e=634d31f976
https://sakkoulas.us13.list-manage.com/track/click?u=97bfec836862afbe3bc4ca967&id=2acdb9aa3b&e=634d31f976
https://sakkoulas.us13.list-manage.com/track/click?u=97bfec836862afbe3bc4ca967&id=10eaa5c0c5&e=634d31f976
javascript:OpenNewWindow('/Mondo/lang/sys/Forms/MAI/compose.aspx?MsgTo=info%40sakkoulas.gr&MsgSubject=&MsgCc=&MsgBcc=&MsgBody=',570,450)
http://www.sakkoulas.gr/


 

με ςιπ εμςεύθεμ ρσμέπειεπ. 

Δπιρημαίμεςαι όςι: 

Ποξρκεκλημέμξι είμαι και δικαίωμα ρσμμεςξυήπ ρςξ δείπμξ έυξσμ απξκλειρςικά και 

μόμξ: Α) ξι ρύμεδοξι (και ςα ρσμξδεύξμςα μέλη) πξσ είμαι εγγεγοαμμέμξι ρςξσπ 

καςαλόγξσπ ρσμμεςξυήπ ρςξ σμέδοιξ, με ςημ ποξϋπόθερη και ιδιαίςεοη 

επιρήμαμρη όςι: 1) θα έυξσμ ςακςξπξιήρει ςιπ ξικξμξμικέπ ςξσπ σπξυοεώρειπ 

ρσμμεςξυήπ ρςξ σμέδοιξ και 2) ετ’ όρξμ θα έυξσμ εμποόθερμα απξρςείλει πλήοωπ 

ρσμπληοωμέμη ςηπ Δήλωρη σμμεςξυήπ, Β) ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ 

ςξσ Δικηγξοικξύ σλλόγξσ Λεσκάδαπ Γ) ξι Δικαρςέπ και Διραγγελείπ πξσ σπηοεςξύμ 

ρςα Δικαρςήοια ςηπ Λεσκάδαπ Δ) ςα μέλη ςηπ Γοαμμαςείαπ ςξσ σμεδοίξσ και Δ) ξι 

Αουέπ. 

ημείωρη: Η ποξηγξύμεμη ξικξμξμική ςακςξπξίηρη ατξοά μόμξ ςημ ωπ άμω σπό 

ρςξιυείξ Α΄ καςηγξοία ποξρώπωμ. 

  ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΔ 

Για ςσυόμ ποόρθεςεπ πληοξτξοίεπ μπξοείςε μα απεσθύμερςε ρςξμ κ. Αθαμάριξ 

ςετόπξσλξ (ςηλ. 210 3839772), Γεμικό Γοαμμαςέα ςηπ ΔΔΔ, Δικηγόοξ Αθημώμ. 

 

    

 


