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ΑΙΤΗΣΗ 
Ειδικής Διαδικασίας Νόμου 3226/2004 

(Παροχής Νομικής Βοήθειας Σε Πολίτες Χαμηλού Εισοδήματος) 
 

Του                                                                                                                                      Προς Τον  
Σπανού Θωμά – Δημήτριου Του Χρήστου                                                                 Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών 
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 950857 
Λοιπών Στοιχείων ως Υποσέλιδο.                                                                                 Ρόδος 04-05-2015 
 Για την  Μονοπρόσωπη ‘’ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ’’ 
Α.Φ.Μ:999244953 
 
 Θέμα: Διορισμός Δικηγόρου ως Συνηγόρου Σύμφωνα Με Το Νόμο 3226/2004 
 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε. 
Λαμβάνω την τιμή να Σας ζητήσω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,6 και 8 του Νόμου 3226/2004  

(Φ.Ε.Κ. 24/04-02-2004) τη χορήγηση της νομικής βοήθειας που προβλέπεται στις ανωτέρω διατάξεις του σχετικού 
Νόμου και αφορά: 
 
 Κατάθεση αγωγής αποζημίωσης από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. ένεκα διαφυγόντων κερδών, αθέτησης 
συμφωνίας και υποχρέωσης, συμμόρφωσης της σε μεταξύ μας συναφθείσα σύμβαση.   
 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε. 
Η χορήγηση της παραπάνω νομικής βοήθειας κρίνεται απαραίτητη κατά τις διατάξεις του ως άνω Νόμου 

καθόσον βρίσκομαι σε οικονομική δυσχέρεια να αντιμετωπίσω τα έξοδα της ανωτέρω δικαστικής ενέργειας. 

Υποβάλλω συνημμένα με την παρούσα τα εξής πιστοποιητικά: 
1. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, όπου αναγράφεται και ο Α.Φ.Μ. 
2. Βεβαίωση  μονίμου κατοικίας μου, εκδιδομένη από τον Δήμο Ρόδου, δηλώνοντας ότι παραμένει η ίδια. 
3. Ε3 της μονοπρόσωπης ‘’ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ’’ 

 
Ως και τα εξής σχετικά. 

1. Την από 01-10-2010 μεταξύ της μονοπρόσωπης ‘’ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ’’ και της ‘’ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΑΕ’’ 
συναφθείσα σύμβαση. 

2. Την δήλωση του δικηγόρου της ‘’ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΑΣ ΑΕ’’ με την οποία δηλώνει την απώλεια της 
υπογραφείσας  συναλλαγματικής, προς διευκόλυνση πιθανής δικαστικής είσπραξης και η οποία είναι η 
αφορμή-αιτία της μη συμμόρφωσης, έως και σήμερα,  της  ανωτέρω Α.Ε. στην μεταξύ μας ανωτέρω 
συναφθείσα σύμβαση. 
  
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε. 
Παρακαλώ πολύ ενημερώστε με για την ορθότητα και πληρότητα των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, 

ώστε να επανέλθω  με ότι Σεις κρίνετε αναγκαίο, προκειμένου να ικανοποιηθεί  έγκαιρα,  το παρόν προς Σας αίτημά 
μου. 

 
Με τιμή. 
 
Σπανός Θωμάς – Δημήτριος Του Χρήστου.  

           


