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Thomas Spanos

Από: Katerina Volonaki [katerina_rodos@hotmail.com]
Αποστολή: ∆ευτέρα, 25 Σεπτεµβρίου 2017 11:08 πµ
Προς: info@spanosthomas.com
Θέµα: Re: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

To έλαβα το email σας 

Θα προχωρήσω στη σύνταξη της αγωγής 

 

From: Thomas Spanos <info@spanosthomas.com> 

Sent: Monday, September 25, 2017 11:12 AM 

To: 'Katerina Volonaki' 

Subject: RE: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

  

Κυρία Βολονάκη, καλημέρα σας. 

  

Σας επισυνάπτω νομολογία από πρόχειρη έρευνα μου, που υποστηρίζει την κατάθεση της αγωγής μας.  

Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα την ενδεικνυόμενη επιμέλεια σας και το ανάλογο ενδιαφέρον σας. 

Εκλαμβάνω ότι εκ του προχείρου, αποφανθήκατε ότι η άσκηση της αγωγής μας θα είναι άνευ αποτελέσματος. 

Παρακαλώ για την σχετική ενημέρωση σας, με βάση την πρόοδο της σύνταξης της αγωγής, ώστε να μην σας 

ενοχλώ. 

Ευχαριστώ.    

  

Με εκτίμηση. 

Θωμάς Χ. Σπανός 

  

ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ    Γενικό Εμπόριο - Διανομή 

Ρόδος     5Χλμ. Ρόδου - Λίνδου     ΤΚ:  85100     ΤΘ:  175 

Τηλ.: +30 22410 68847     Fax: +30 22410 68955    Κιν.: +30 6946 696 310 

www.spanos.supply       www.spanos.club 

  

From: Katerina Volonaki [mailto:katerina_rodos@hotmail.com]  

Sent: Monday, September 25, 2017 10:45 AM 

Thomas
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To: info@spanosthomas.com 

Subject: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

  

Αξιότιμε κύριε Σπανέ 

  

Έλαβα τα έγγραφα της ενημέρωσης μου για την υπόθεση της αδικοπραξίας σε βάρος σας, που 

ισχυρίζεστε ότι τέλεσε ο Ευστράτιος Καρίκης, ο οποίος συνέταξε κτηματολογική έρευνα στις 24-03-2010 

και την παρέδωσε στην Τράπεζα Eurobank.  

Ωστόσο, από μια ενδελεχή έρευνα των σχετικών που μου προσκομίσατε, και γνωρίζοντας την διάταξη 914 

του ΑΚ, με βάση την οποία επιθυμείτε να ασκήσετε αγωγή σε βάρος του Ευστράτιου Καρίκη, σας 

πληροφορώ ότι η αξίωση από αδικοπραξία παραγράφεται μέσα σε πέντε έτη από τότε που τελέστηκε η 

άδικη πράξη. Ο χρόνος σύνταξης της κτηματολογικής έρευνας είναι η 24η Μαρτίου 2010, συνεπώς η 

αγωγή θα έπρεπε να ασκηθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2015. Παρόλο που παρέλαβα άμεσα το διορισμό μου 

 από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών, προκειμένου να συντάξω και να ασκήσω την εν λόγω αγωγή για 

λογαριασμό σας, διαπίστωσα με τα έγγραφα που μου προσκομίσατε ότι η αξίωσή σας είναι 

παραγεγραμμένη. Συνεπώς, θα είναι άνευ αποτελέσματος η άσκηση της αγωγής για αδικοπραξία. 

Θα ενημερώσω και τον πρόεδρο, που με διόρισε με την πράξη του για αυτήν την εξέλιξη. 

Θα είμαι στη διάθεσή σας αν με χρειαστείτε στο μέλλον. 

Με εκτίμηση 

Κατερίνα Βολονάκη  
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