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Παροχή εξουσιοδότησης 

και ειδικής εντολής στον 

δικηγόρο Βόλου Γεώργιο 

Καλτσογιάννη του 

Νικολάου με ΑΜ ΔΣΒ 397, 

κάτοικο Βόλου, να 

παρασταθεί ενώπιον του 

Τριμελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Βόλου, για 

να εκπροσωπήσει την 

επιχείρηση ΚΕΔΗΖΑΜ 

κατά τη δικάσιμο της 13-5-

2021 στην ανασυζήτηση ή 

σε οποιαδήποτε αναβολή 

αυτής, να καταθέσει  

υπόμνημα και σχετικά 

έγγραφα, προς απόκρουση 

της υπ’ αριθ. 183/07  

προσφυγής του ΙΚΑ ΕΤΑΜ 

κατά της 92/12/13-2-2007 

απόφασης του ΤΑΕ/ΙΚΑ 

Βόλου και κατά του 

Πολιτιστικού και 

Αθλητικού Οργανισμού του 

Δήμου Ζαγοράς, 

οργανισμός ο οποίος 

συγχωνεύθηκε στην 

Κ.Ε.Δ.Ζ. σύμφωνα με το 

ΦΕΚ 309/20-2-2009 και 

μετέπειτα στην 

Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ σύμφωνα με 

το ΦΕΚ 1364/16-6-2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Μούτος 

Ιωάννης 

 

1) Να Οριστεί δικηγόρος και να δοθεί η 

εξουσιοδότηση και εντολή στον δικηγόρο 

Βόλου Γεώργιο Καλτσογιάννη του Νικολάου 

με ΑΜ ΔΣΒ 397, κάτοικο Βόλου, όπως 

παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, για να 

εκπροσωπήσει την επιχείρηση ΚΕΔΗΖΑΜ 

κατά τη δικάσιμο της 13-5-2021 στην 

ανασυζήτηση ή σε οιαδήποτε αναβολή αυτής, 

να καταθέσει  υπόμνημα και σχετικά έγγραφα, 

προς απόκρουση της υπ’ αριθ. 183/07  

προσφυγής του ΙΚΑ ΕΤΑΜ κατά της 92/12/13-

2-2007 απόφασης του ΤΑΕ/ΙΚΑ Βόλου και 

κατά του Πολιτιστικού και Αθλητικού 

Οργανισμού του Δήμου Ζαγοράς, οργανισμός 

ο οποίος συγχωνεύθηκε στην Κ.Ε.Δ.Ζ. 

σύμφωνα με το ΦΕΚ 309/20-2-2009 και 

μετέπειτα στην Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ σύμφωνα με το 

ΦΕΚ 1364/16-6-2011 και  

2) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της 

Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ Ιωάννη Μούτο του Αντωνίου,  

κάτοικο Κισσού Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου 

Ν. Μαγνησίας (ΑΦΜ 057925830) και ΑΔΤ
 
ΑΙ 

862641, όπως παράσχει εξουσιοδότηση στο 

όνομα και για λογαριασμό της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ 

στον δικηγόρο Βόλου Γεώργιο Καλτσογιάννη 

του Νικολάου με ΑΜ ΔΣΒ 397, προκειμένου 

νομίμως να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, για να 

εκπροσωπήσει την επιχείρηση ΚΕΔΗΖΑΜ 

κατά τη δικάσιμο της 13-5-2021 στην 

ανασυζήτηση ή σε οιαδήποτε αναβολή αυτής, 

να καταθέσει  υπόμνημα και σχετικά έγγραφα, 

προς απόκρουση της υπ’ αριθ. 183/07  

προσφυγής του ΙΚΑ ΕΤΑΜ κατά της 92/12/13-

2-2007 απόφασης του ΤΑΕ/ΙΚΑ Βόλου και 

κατά του Πολιτιστικού και Αθλητικού 

Οργανισμού του Δήμου Ζαγοράς, οργανισμός 

ο οποίος συγχωνεύθηκε στην Κ.Ε.Δ.Ζ. 

σύμφωνα με το ΦΕΚ 309/20-2-2009 και 

μετέπειτα στην Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ σύμφωνα με το 

ΦΕΚ 1364/16-6-2011 
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        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
        Μούτος Ιωάννης 


