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Thomas Spanos

Από: Thomas Spanos [info@spanosthomas.com]
Αποστολή: Τρίτη, 5 ∆εκεµβρίου 2017 9:07 πµ
Προς: 'Katerina Volonaki'
Θέµα: RE: 

Κυρία Βολονάκη, καλημέρα σας. 

 

Μία πρώτη εκτίμηση για την υπόθεση μου παρακαλώ. 

Πότε υπολογίζετε να λάβω γνώση των προτάσεων σας; 

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, November 20, 2017 7:34 PM 
To: info@spanosthomas.com 

Subject: Fw:  

 
 

 

From: Katerina Volonaki <katerina_rodos@hotmail.com> 

Sent: Wednesday, November 15, 2017 10:35 AM 

To: ΘΩΜΑΣ ΣΠΑΝΟΣ 

Subject: Re:  

  

Καλημέρα σας κύριε Σπανέ.  

 

Όπως ξέρετε τον έχω ήδη αποδεχθεί τον διορισμό μου και πολύ ευχαρίστως να παρασταθώ και να 

συντάξω προτάσεις για λογαριασμό σας.  

Να ξέρετε εκ των προτέρων ότι αν η έφεσή σας είναι αόριστη,  νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη ή έχει 

κάποια σφάλματα, δεν ευθύνομαι για αυτό, αφού δεν έχω την ευχέρεια να την αλλάξω με τις προτάσεις 

μου. Η εντολή, που μου δόθηκε ήταν να προσδιορίσω την ήδη ασκηθείσα έφεσή σας και να παρασταθώ 

με τις προτάσεις που θα συντάξω στο αρμόδιο Δικαστήριο.   

Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν επανάληψη των λόγων εφέσεως που ήδη επικαλείστε και τα σχετικά 

έγγραφα που θα μου προσκομίσετε. Αν δεν  έχετε εμπιστοσύνη στις νομικές μου γνώσεις και στις 

δυνατότητές μου, παρακαλώ να ζητήσετε να διοριστεί άλλος συνάδελφος με αιτιολογημένη αίτησή σας 

προς το Δικαστήριο.  

Αν εγκρίνετε το διορισμό μου, περιμένω να έρθετε άμεσα να μου φέρετε τα σχετικά να προετοιμαστώ. 

Το email που αποστέλλετε είναι λάθος. Το ορθό είναι katerina_rodos@hotmail.com 

 

Με εκτίμηση 

Κατερίνα Βολονάκη 

 

Thomas
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From: Katerina Volonaki <katerina_rodos@hotmail.com> 

Sent: Monday, November 13, 2017 11:39 AM 

To: ΘΩΜΑΣ ΣΠΑΝΟΣ 

Subject:  

  

 

δεν μπορω να σας απαντήσω.θα ειμαι εκτος Ρόδου μέχρι την τ 

 

 
Εστάλη από τη συσκευή μου Samsung 

Thomas
Highlight


