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Τα σχετικά που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο είναι σε συνέχεια του παρόντος αρχείου. Μάλιστα αριθμούνται ομοίως, με την παρούσα σημείωση.
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ΑΙΤΗΣΗ 
Του Σπανού Θωμά – Δημήτριου Του Χρήστου                                                          Προς Το  
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 950857                                                                                                             Πρωτοδικείο Ρόδου 
Λοιπών Στοιχείων ως Υποσέλιδο.                                                                                 Υπόψη  
 Ρόδος 10-01-2014                                                                                                            Δικαστικού Συμβουλίου  
  
  
  

Αξιότιμοι Κύριοι, Σεβαστοί Δικαστές. 
  
 Έχω καταθέσει από 06-12-2013 στη Γραμματεία Του Πρωτοδικείου Ρόδου αίτημα νομικής βοήθειας, του 
οποίου η ικανοποίηση ακόμη δεν ευδοκίμησε. 
 Θέτω υπ’ όψη Σας, ότι σε αυτό περιλαμβάνεται η νομική εκπροσώπησή μου, ώστε να αμυνθώ σε αγωγή που 
πρόκειται να συζητηθεί στο ακροατήριο Του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου στις 16-01-2014. 
 Ως εκ τούτου, παρακαλώ πολύ, όπως από μέρους Σας πράξετε τα δέοντα, ώστε να τύχω εκπροσώπησης, έστω 
και αν χρήζει διαχωρισμού του συγκεκριμένου αιτήματος από τα λοιπά που περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη 
αίτησή μου. 
  
  

Με Σεβασμό. 
 
 
 Σπανός Θωμάς –Δημήτριος Του Χρήστου. 
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ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ Ε.Π.Ε

Από: dimitra daskalaki [dimitra_daskalaki@yahoo.gr]
Αποστολή: ∆ευτέρα, 24 Νοεµβρίου 2014 10:43 πµ
Προς: span_tho@otenet.gr
Θέµα: Σχετ: Προετοιµασία ∆ίκης

Καληµέρα κ. Σπανέ. Σας κάλεσα στο κινητό αλλά δεν µπόρεσα να σας βρω. Υπολογίζω να 
καταθέσω τις προτάσεις και τα σχετικά περίπου στις 15/12. Θα πρέπει να κλείσουµε ένα ραντεβού 
στις αρχές ∆εκεµβρίου για να σας πω ποια έγγραφα είναι απαραίτητα να µου φέρετε και να 
συζητήσουµε για την πορεία της υπόθεσης.  
Θα περιµένω τηλεφώνηµά σας για το ραντεβού. 
 

Στις 9:07 µ.µ.. Παρασκευή, 21 Νοεµβρίου 2014, ο/η ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ <span_tho@otenet.gr> έγραψε: 
 

Κυρία ∆ασκαλάκη, καλησπέρα Σας. 
  
Έχετε οριστεί, από το Πρωτοδικείο Ρόδου,  να µε εκπροσωπήσετε νοµικά και να µου παρέχεται 
νοµική βοήθεια για υπόθεσή µου στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Ρόδου, µε αντίδικο τον ∆ικηγόρο 
Ρόδου Στεφανίδη. 
Η υπόθεσή  αναβλήθηκε την 16-01-2014 για την 15-01-2015. 
Επειδή µεσολαβούν εορτές, µήπως  πρέπει  να ορίσουµε µια συνάντηση προκειµένου να γίνει η 
σχετική προετοιµασία και να Σας ενηµερώσω σχετικά; 
Παρακαλώ πολύ για την ενηµέρωσή Σας. 
Ευχαριστώ. 
  
Σπανός Θωµάς - ∆ηµήτριος Του Χρήστου 
  
∆ιεύθ.: 5χλµ. Ρόδου - Λίνδου 
Τηλ.: 22410 68847 
Fax:   22410 68955 
Κιν.:   6946 696 310 
Website: www.spanosthomas.gr 
E-mail:  info@spanosthomas.gr ,   span_tho@otenet.gr 
  
  
 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Κείµενο που εισήγαγε το Panda IS 2014: 

 

Εάν είναι ανεπιθύµητο µήνυµα (SPAM), κάντε κλικ στην ακόλουθη σύνδεση για να αλλάξετε τον 

χαρακτηρισµό του: Είναι SPAM! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ Ε.Π.Ε

Από: Vasilis Pappou [basilis.pappou@gmail.com]
Αποστολή: ∆ευτέρα, 14 ∆εκεµβρίου 2015 12:07 µµ
Προς: info@spanosthomas.gr
Θέµα: Re: Παραλαβή Απόφασης

 Έχω αποποιηθεί από το διορισµό µου και συνεπώς ως µη πληρεξούσιος δικηγόρος δεν µπορώ να αναλάβω 

αντίγραφα από τη δικογραφία που σας αφορά. 

 

 Βασίλειος Π. Πάππου 

 

2015-12-10 16:37 GMT+02:00 ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ Ε.Π.Ε <info@spanosthomas.gr>: 

Κύριε Πάππου καλησπέρα σας. 

Βάσει των επισυναπτόµενων εγγράφων Του Πρωτοδικείου Ρόδου είχατε διοριστεί και µε εκπροσωπήσατε 

κατά την δικάσιµο της 15-01-2015 ενώπιον Του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 

Η απόφαση βγήκε και δεν δύναµαι να την παραλάβω όπως µου είπε η γραµµατεία Του Πρωτοδικείου. 

Σας παρακαλώ όποτε δύναστε να την παραλάβετε από το Πρωτοδικείο να µε ενηµερώσετε να 

παρευρίσκοµαι και να την λάβω µέσω εσάς πάραυτα, ώστε να προβώ στις δέουσες νοµικές ενέργειες 

εµπρόθεσµα και να µην αρχίσουν να τρέχουν οι ηµεροµηνίες. 

Με τη  ευκαιρία µου είχατε πει ότι επρόκειτο να δηλώσετε παραίτηση από τις υποθέσεις µου. Αν  σας είναι 

εύκολο στείλτε µου την  αποποίηση σας να την έχω στο αρχείο µου. 

Ευχαριστώ και περιµένω νέα σας. 

Με εκτίµηση. 

Σπανός Θωµάς - ∆ηµήτριος Του Χρήστου 

  

∆ιεύθ.: 5χλµ. Ρόδου - Λίνδου 

Τηλ.:  22410 68847 

Fax:   22410 68955 

Κιν.:  6946 696 310 

Website: www.spanosthomas.gr 

E-mail:  info@spanosthomas.gr  
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