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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ αξηζ. 1
ηεο 21εο Μαξηίνπ 2017
Αριθμός Απόυασης 8
Θ Ε Μ Α: "Γηνξηζκόο πιεξεμνπζίνπ Γηθεγόξνπ, επί ζεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από
ηε θνίηεζε λεπίνπ ζηνλ Παηδηθό ηαζκό Λνπηξαθίνπ".
ην Λνπηξάθη θαη ζηα γξαθεία ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ (Δι. Βεληδέινπ 4) ζήκεξα
ηελ 21ε Μαξηίνπ 2017 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 13:00 ζπλήιζε ην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ ππό ηελ πξνεδξία ηεο Πξνέδξνπ
απηνύ θ. Κνξδαιή σηεξίαο, κεηά ηελ έγγξαθε πξόζθιεζή ηεο κε αξ. πξση.
122/15.3.2017, ε νπνία λόκηκα θαη εκπξόζεζκα επηδόζεθε ζε όια ηα κέιε ηνπ,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 234 θαη 240 ηνπ Ν.3463/2006
(Φ.Δ.Κ.114/8.6.2006) θαη 67 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87/7.6.2010), ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα απνθαζίζεη επί ησλ ζεκάησλ ηεο
Ηκεξεζίαο Γηάηαμεο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ έληεθα
(11) κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ βξέζεθαλ παξόληα νθηώ (8) ε θ. Πξόεδξνο
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Π α ξ ό λ η ε ο: 1.Κνξδαιή σηεξία – Πξόεδξνο, 2.Παπαζαλαζίνπ Αζαλάζηνο,
3.Θενδώξνπ Αγγειηθή, 4.Γέδε – Βιαζηάξε Θενδώξα, 5.Ρήγα – Γάιια Διέλε,
6.έγθα Όιγα, 7.Ληαληηληώηεο Βαζίιεηνο θαη 8.Αλησλίνπ Νηθόιανο.
Α π ό λ η ε ο: 1.Νηθνιάνπ σηήξηνο, 2.Πξσηνλνηάξηνο Γεκήηξηνο θαη 3.Καηζακάθε
– Παπινπνύινπ Διέλε, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα.
Δπί ηνπ ζέκαηνο ηεο Ηκεξεζίαο Γηάηαμεο ε Πξόεδξνο ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ
θ. Κνξδαιή σηεξία, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ ώκαηνο ηνλ νηθείν
θάθειν κε όια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία (Αίηεζε Δγγξαθήο λεπίνπ, Αηηήκαηα /
Ηιεθηξνληθέο Δπηζηνιέο γνλέα, Απαληεηηθέο Δπηζηνιέο Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π., θ.α.) πνπ
αθνξνύλ ηε θνίηεζε λεπίνπ ζηνλ Παηδηθό ηαζκό Λνπηξαθίνπ, ηόληζε ηελ άκεζε
αλάγθε δηνξηζκνύ πιεξεμνπζίνπ Γηθεγόξνπ, ηόζν γηα ηελ θαηαξρήλ εμσδηθαζηηθή
ππνζηήξημε θαη πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ, όζν θαη
γηα ηελ παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ θαη γλσκνδνηήζεσλ πεξί ησλ επηβαιιόκελσλ
γεληθώο ελεξγεηώλ εθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ
επί ησλ ζεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αλσηέξσ ππόζεζε.
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Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηα αλσηέξσ θαη κεηά από
δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ,
Απουασίζει Ομόυωνα
1.Σελ θαηαξρήλ εμσδηθαζηηθή ππνζηήξημε θαη πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ
Ννκηθνύ Πξνζώπνπ.
2.Γηνξίδεη πιεξεμνύζην Γηθεγόξν ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ γηα ηελ πξνθείκελε
ππόζεζε ηελ Γηθεγόξν Κνξίλζνπ θα ΠΕΠΠΑ – ΝΙΚΟΛΑΟΤ Κωνσταντίνα, πξνο
ηελ νπνία παξέρεη ηελ εληνιή θαη εμνπζηνδόηεζε λα πξνβεί ζε εμσδηθαζηηθέο
ελέξγεηεο ππνζηήξημεο θαη πξνάζπηζεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Ννκηθνύ
Πξνζώπνπ, θαζώο θαη λα παξέρεη λνκηθέο ζπκβνπιέο θαη λα γλσκνδνηεί πεξί ησλ
επηβαιιόκελσλ γεληθώο ελεξγεηώλ εθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ
Ννκηθνύ Πξνζώπνπ επί ησλ ζεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αλσηέξσ
ππόζεζε.
Η παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 8/2017.
Η Πξόεδξνο

Σα Μέιε
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Λνπηξάθη 22 Μαξηίνπ 2017
Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.
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