Προς τον:
Ιωάννης Μυταλούλης
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
3ης Σεπτεμβρίου αριθμός 54
3ος όροφος γραφείο 1 ΤΚ 10433
Τηλ κιν 6945202953
email mytaloulislawoffice@yahoo.gr
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Ο υπογράφων την παρούσα, Ονοματεπώνυμο:……………………………………..………………….
Του:………………………και

της ……………………..Επάγγελμα…………………………..

Ημερ.

Γέννησης

……/……/……………κάτοικος ………………………………………………………………….……,ΑΔΤ…………………….…
ΑΦΜ ……………….…….. Δ.Ο.Υ. ……………………………εξουσιοδοτώ και παρέχω την εντολή προς τον
Δικηγόρο Αθηνών Μυταλούλη Ιωάννη του Θωμά ΑΜ ΔΣΑ 22097, κάτοικο Αθηνών οδός Γ Σεπτεμβρίου
αριθμός 54 ΑΦΜ 066189765, Δ.Ο.Υ. ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, να ασκήσει αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Αθηνών Διαδικασία Μικροδιαφορών, κατά του Θεόδωρου Πάγκαλου, και να με εκπροσωπήσει κατά
την δικάσιμο της. Αντικείμενο της αγωγής θα είναι η αποζημίωση λόγω ηθικής μου βλάβης από την
προσβολή της τιμής και της προσωπικότητας μου, για ποσό 1494 ευρώ, με την δημόσια δήλωση του,
στην ομιλία στην Γενεύη - 24.05.2011, στο πανεπιστήμιο της Γενεύης, στη συζήτηση στρογγυλής
τραπέζης με θέμα τα 30 χρόνια της Ελλάδος στην ΕΕ., Ότι δεν υπάρχει ούτε ένας τίμιος πολίτης στην
Ελλάδα.
Στη εκδήλωση αυτή συμμετείχαν: ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ο καθηγ. Λουκάς Τσούκαλης
(πρόεδρος ΕΛΙΑΜΕΠ), ο καθ. Dusan Sidjanski (ειδικός σύμβουλος του José Baroso). Την εκδήλωση
παρακολούθησαν μέλη της Σπίθας Λωζάννης.
Η Δήλωσή του αυτή με τίτλο Ο Πάγκαλος ξαναχτυπά: ομιλία στην Γενεύη - 24.05.2011
Μεταφορτώθηκε από το χρήστη ge0graphe την 1 Ιούν 2011, δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα :
http://www.youtube.com/watch?v=QTsNvx5qCFk&feature=player_embedded ge0graphe
Η αυτή δήλωση δημοσιεύτηκε επίσης στην Ελλάδα στην ιστοσελίδα :
http://news247.gr/ellada/politiki/pagkalos_den_yparxei_oyte_enas_timios_poliths_sthn_ellada.11032
58.htm (Δημοσιεύτηκε: Ιούνιος 12 2011 09:00 Ενημερώθηκε: Ιούνιος 12 2011 09:22).
Του δίνω την εντολή όπως κάνει όλες τις απαραίτητες πράξεις εκτέλεσης. Δηλώνω ότι η
αμοιβή του θα είναι το 20 % του επιδικασθέντος και καταβληθέντος σε εμένα ποσό. Αυτή θα
καταβληθεί από το επιδικασθέν και καταβληθέν σε εμένα ποσό από τον Θεόδωρο Πάγκαλο. Όλα τα
έξοδα της δίκης και της εκτέλεσης βαρύνουν τον δικηγόρο. Σε περίπτωση απώλειας της δίκης ουδέν
ποσό θα οφείλω στον δικηγόρο. Του δίνω επίσης την εντολή να καταθέσει διαταγή πληρωμής κατά
του ανωτέρω από το αναγνωριστικό αίτημα της αγωγής.
Υπογραφή

Αυτές οι 2 σελίδες μαζί,

διαβιβάζονται στο Fax. 210 41 18 849
Η εξουσιοδότηση δηλαδή προς τον δικηγόρο και αυτή εδώ που είναι για να έχει
συμπληρωμένα ποιο κάτω τα τηλέφωνά σας κλπ. να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την έκβαση.
Εδώ γράψτε, για επικοινωνίας με σας για την έκβαση :
Όνομα………………………… Επώνυμο:……………………………………..………………….
Τηλέφωνο: ……………………………………..………………….
Fax : ……………………………………..………………….
e-mail : ……………………………………..………………….
Φιλικά
Από Γιάννης Αννουσάκης, Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας ΙΝΚΑ και πρόεδρος ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ
6945 235591 inkakritis@inkakritis.gr και inkakritis@gmail.com , www.inkakritis.gr

