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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

 Καλούνται οι μόνιμοι συνάδελφοι που συμμετέχουν στην 

δικαστική διεκδίκηση για την καταβολή σε χρήμα του γάλακτος 

για την περίοδο 1/1/2006-14/11/2007 να συμπληρώσουν την πιο 

κάτω εξουσιοδότηση και να την καταθέσουν στα γραφεία του 

συλλόγου μαζί με την καταβολή του ποσού της δικαστικής 

δαπάνης μέχρι 22/09/2017.  

Η εκδίκαση της υποθέσεως έχει οριστεί για την 28/09/2017. 

Όσοι συνάδελφοι δεν ανταποκριθούν εγκαίρως,  

δεν θα εκπροσωπηθούν στην δίκη. 
 

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. 
 

Ο Πρόεδρος                                                Ο Γεν. Γραμματέας 

 

 

 

                          Καστάνης Ιερόθεος                                                Σ. Ι. Μπερδελῆς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 
 
O/H κάτωθι υπογεγραμμέν…… ……………………………………………………………….. του 

………………………………. και της …………………………………, που γεννήθηκε στ……. 

……………………………, στις …………………….. και κατοικεί στα Μέγαρα Αττικής, στην οδό Γ. Μαυρουκάκη και 

Χρ. Μωραίτου, κάτοχος του υπ’ αριθμόν …………………. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος στις 

…………………….. από το ……………………….., με Α.Φ.Μ. ………………………………., Δ.Ο.Υ. 

……………………………….., με την παρούσα μου καθιστώ ειδική πληρεξούσια, αντιπρόσωπο και αντίκλητό μου 

τη Δικηγόρο Αθηνών Λουκία Μαστρανδρίκου του Πέτρου (Α.Μ./Δ.Σ.Α. 22818), κάτοικο Μεγάρων Αττικής, οδός 

28ης Οκτωβρίου, αριθμός 146, στην οποία δίνω ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως αντ’ εμού, 

επ’ ονόματι και για λογαριασμό μου: 

1. Παραστεί και με εκπροσωπήσει ενώπιον του 19ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών, στη συνεδρίαση της 28ης Σεπτεμβρίου 2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο ήθελε οριστεί μετά από 

αναβολή, προκειμένου να συζητήσει την από 22.12.2008 αγωγή μου που έλαβε Γενικό Αριθμό κατάθεσης 

50459/2008 και αριθμό πινακίου 43, που στρέφεται κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 

επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ». 

2. Υπογράφει και υποβάλει ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου οποιοδήποτε έγγραφο, δικόγραφο, υπόμνημα, 

αίτηση, δήλωση, ακόμη και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και γενικά οτιδήποτε άλλο 

απαιτηθεί σχετικά με την παραπάνω εντολή, έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα.  

Επίσης δηλώνω ότι από τώρα αναγνωρίζω όλες τις πράξεις της πληρεξουσίου μου, που έχουν σχέση με τις 

ανωτέρω εντολές, ως νόμιμες, έγκυρες και απρόσβλητες και τις θεωρώ ότι έγιναν από εμένα τον/την ίδιο/α. 

 

                                                                Μέγαρα ……………………………… 

                                                                     Ο/Η Εντολέας  

 


