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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ

ΝΠΔΔ 
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.- Την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 σύμφωνα  με την οποία σε περίπτωση που δημιουργείται άμεσος 
και  προφανής  κίνδυνος  ή  ζημία  των  δημοτικών  συμφερόντων  από  την  αναβολή,  ο  Πρόεδρος  μπορεί  να 
αποφασίσει   για  θέματα  που  ανήκουν  στην  αρμοδιότητα  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  οφείλει  όμως  να 
υποβάλλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του. 
2.- Την ανάγκη σύμφωνα με την οποία θα πρέπει το νπδδ να ορίσει  πληρεξούσιο Δικηγόρο κατά τη δικάσιμο 
της 16/01/2018 ενώπιον του Ειρηνοδικείου  Αθηνών ή σε περίπτωση αναβολής σε κάθε νέα δικάσιμο που 
πρόκειται να συζητηθεί η ασκηθείσα από 29/12/2016 (ΓΑΚ 58700/2016) ΑΓΩΓΗ κατά του ΝΠΔΔ με την 
επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» του Χαράλαμπου Ελευθεριάδη σχετικά με την εκδίκαση 
μικροδιαφορών, οι οποίες , έχουν ήδη ικανοποιηθεί, όπως προκύπτει από τα αναγραφόμενα στην σελίδα 3 της 
επιδοθείσας αγωγής.  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο την κα Φανή Πουραΐμη, προκειμένου να παραστεί κατά τη δικάσιμο της κατά 
τη δικάσιμο της  16/01/2018 ενώπιον  του Ειρηνοδικείου  Αθηνών ή σε περίπτωση αναβολής σε κάθε  νέα 
δικάσιμο, που πρόκειται  να συζητηθεί η ασκηθείσα από 29/12/2016 (ΓΑΚ 58700/2016) ΑΓΩΓΗ κατά του 
ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» του Χαράλαμπου Ελευθεριάδη σχετικά με 
την εκδίκαση μικροδιαφορών, οι οποίες έχουν ήδη ικανοποιηθεί, όπως προκύπτει από τα αναγραφόμενα στην 
σελίδα 3, της επιδοθείσας αγωγής.  

Εντέλλεται η πιστή εφαρμογή της απόφασης αυτής.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί αρμοδίως.                         
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