
    

 

Πρακτικό 16 / 22.06.2019 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε με ηλεκτρονικά μέσα με θέμα ημερήσιας διάταξης 
«Παροχή εξουσιοδότησης σε δικηγόρο του Σωματείου για την εκπροσώπησή του 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία Νέα Τακτική 
Μονομελούς με καταληκτική ημερομηνία 100ής ημέρας κατάθεσης Προτάσεων την 
24.6.2019) στη, με ΓΑΚ 4990/2019 και ΕΑΚ 4247/2019, αγωγή του Ιωάννη Μοσχονά 
του Ευτυχίου στην οποία το Σωματείο είναι εναγόμενο». 

 

Παρόντα ήταν όλα τα μέλη και διαπιστώθηκε απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανακοίνωσε στα μέλη του 
Δ.Σ. ότι ο ανωτέρω αναφερόμενος Ιωάννης Μοσχονάς του Ευτυχίου έχει καταθέσει την 
προαναφερθείσα αγωγή κατά του Σωματείου και αιτείται με αυτήν την ακύρωση των 
Πρακτικών 3/28-2-2019, 4/2-3-2019 και 5/4-3-2019 και κατ' επέκταση την ακύρωση των 
αρχαιρεσιών του Σωματείου της 3.3.2019, με τις οποίες εκλέχθηκαν τα όργανα 
διοίκησής του και την επιδίκαση σε αυτόν ως εύλογης αποζημίωσης λόγω ηθικής 
βλάβης του ποσού των 1.000 ευρώ. 
 

Επιπλέον, ο πρόεδρος πρότεινε την παροχή εξουσιοδότησης στον Δικηγόρο 
Θεσσαλονίκης Γεώργιο Γκούγκα του Αθανασίου (Α.Μ. Δ.Σ.Θ. 7613) για την 
εκπροσώπησή του Σωματείου. Ύστερα από σχετική συζήτηση και ψηφοφορία το Δ.Σ. 
αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι: 
 

α) εγκρίνεται η παροχή εξουσιοδότησης σε δικηγόρο του Σωματείου για την 
εκπροσώπησή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία 
Νέα Τακτική Μονομελούς με καταληκτική ημερομηνία 100ης ημέρας κατάθεσης 
Προτάσεων την 24.6.2019) στη, με ΓΑΚ 4990/2019 και ΕΑΚ 4247/2019, αγωγή του 
Ιωάννη Μοσχονά του Ευτυχίου στην οποία το Σωματείο είναι εναγόμενο, προς το 
σκοπό της απόρριψης της ανωτέρω αναφερόμενης αγωγής. 
 

β) εξουσιοδοτείται ο Δικηγόρος Θεσσαλονίκης Γεώργιος Γκούγκας του Αθανασίου (Α.Μ. 
Δ.Σ.Θ. 7613), κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ηρώδου του Αττικού, αριθμ. 2, να 
παρασταθεί στην ανωτέρω διαδικασία, για λογαριασμό του Σωματείου και να καταθέσει 
Προτάσεις, Προσθήκη-Αντίκρουση και κάθε σχετικό έγγραφο, καθώς και να πράξει ό,τι 
κρίνει απαιτητό και αναγκαίο για την εκπροσώπηση του Σωματείου. 



 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών  
 

              Ο Πρόεδρος                                                                                Η Γραμματέας 

         Μυρσίνης Θράσος                                                                              Ζέρβα Εύα 


