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Την με αριθμό κατάθεσης 300/2019 ανταγωγή μου, τακτικής διαδικασίας, 
κατατεθειμένη στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου, την 30-12-2019, στο σύνολο της 
αυτούσια ως έχει. 

(Λόγο του όγκου της επικαλείται στο σύνολο της αυτούσια ως έχει και δεν 
προσαρτάται, των παρόντων προτάσεων μου). 

   

Επειδή, προσκομίζω και επικαλούμαι : 

(Ακολουθεί αυτούσιος, ως έχει ο κατάλογος των σχετικών της με αριθμό κατάθεσης  
300/2019 ανταγωγής μου). 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ 
(Ανταγωγή με αριθμό κατάθεσης: 300/30-12-2019) 

 

Οδηγός Σχετικών 
Ενημερώσεις:  

1. Το σύνολο των σχετικών της ανταγωγής συναποτελούν εννιά (9) τόμοι, ως 
κατωτέρω: 
1) Τρείς (3) τόμοι της ανταγωγής, που αφορούν τα άμεσα σε αυτήν αναφερόμενα 

σχετικά της, με έντονη κεφαλαία εγγράμματη αρίθμηση, στο εξώφυλλό τους, 
προς άμεση κατάδειξη: Α΄, Β΄, Γ΄ 

2) Ένας τόμος της ανταγωγής, που αφορά την αγωγή του αντενάγοντα κατά του 
Ιωάννη Μανουσέλη, συνοδεία των σχετικών που την τεκμηριώνουν και με 
έντονη συντομογραφία στο εξώφυλλο του, προς άμεση κατάδειξη:  ΑΚ-Μ    

3) Ένας τόμος της ανταγωγής, που αφορά την αγωγή του αντενάγοντα κατά της 
συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη, συνοδεία των σχετικών που την 
τεκμηριώνουν και με έντονη συντομογραφία στο εξώφυλλο του, προς άμεση 
κατάδειξη:  ΑΚ-Κ    

4) Ένας τόμος της ανταγωγής, που αφορά την αγωγή του αντενάγοντα κατά του 
Αχμέτ Καπακλή του Νιχάτ, συνοδεία των σχετικών που την τεκμηριώνουν και 
με έντονη συντομογραφία στο εξώφυλλο του, προς άμεση κατάδειξη:  ΑΚ-ΚΑΠ    

5) Ένας τόμος της ανταγωγής, που αφορά την αγωγή του αντενάγοντα κατά του 
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, συνοδεία των σχετικών που την 
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τεκμηριώνουν και με έντονη συντομογραφία στο εξώφυλλο του, προς άμεση 
κατάδειξη:  ΑΚ-ΙΚΑ    

6) Ένας τόμος της ανταγωγής, που αφορά την Προσφυγή της Ελένης Καρόφτη δια 
του πληρεξούσιου της Θωμά – Δημήτριου Χρήστου Σπανού, του αντενάγοντα, 
Ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, συνοδεία των 
σχετικών που την τεκμηριώνουν και με έντονη συντομογραφία στο εξώφυλλο 
του, προς άμεση κατάδειξη: Π-ΣτΕ   

7) Ένας τόμος της ανταγωγής, που αφορά το κατατεθειμένο Υπόμνημα του 
αντενάγοντα στο Πταισματοδικείο Ρόδου την 13-08-2018 της Π.Ε. 622/2018 
ένεκα της ΑΒΜ: ΑΕ2018/103 κατά  του Δικαστή του Κτηματολογίου Ρόδου 
Αναστάσιου Κατσαφυλλούδη, συνοδεία των σχετικών που το τεκμηριώνουν 
και με έντονη συντομογραφία στο εξώφυλλο του, προς άμεση κατάδειξη: Υ-ΠΕ 

2. Υπάρχουν όμοια σχετικά με διαφορετική αρίθμηση. Ο χρόνος της συγγραφής της 
ανταγωγής ήταν συγκεκριμένος και περιορισμένος για το μέγεθος της, οπότε 
προτιμήθηκε κατά αυτή την διαπίστωση η παραμονή τους ως έχει, προς επακριβή 
κατάδειξη και αποφυγή της αναντιστοιχίας τους, με την αναφορά τους στην 
αγωγή.  

3. Στην αρίθμηση των σχετικών της ανταγωγής δεν συμπεριλαμβάνεται η αρίθμηση 
των υπό - σχετικών που συνοδεύουν μερικά από τα σχετικά που αναφέρονται σε 
αυτήν. 

4. Οι λοιποί τόμοι που συνοδεύουν, ως ενιαίο και αναπόσπαστο περιεχόμενο της, 
την ανταγωγή, έχουν ξεχωριστή αρίθμηση εις έκαστος, όσον αφορά τα σχετικά 
που  τεκμηριώνουν το περιεχόμενο τους και είναι σε πλήρη και απόλυτη 
αντιστοίχιση με αυτό.  
 

Σύνολο Σχετικών Ανταγωγής: _ _ _  _ _ _ _ _ _ 183 

Σχετικά Τόμου Α΄:_ _ _ _ 1 έως 78 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 78 

_ _ Σχετικά, του σχετικού:   05 γ΄ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28 

_ _ Σχετικά, του σχετικού:   07 β΄ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 

Σχετικά Τόμου Β΄:_ _ _ _ 79 έως 95 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17 

_ _ Σχετικά, του σχετικού:   21 β΄_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25 

_ _ Σχετικά, του σχετικού:   22 β΄ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22 

_ _ Σχετικά, του σχετικού:   22 στ΄_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _15 

_ _ Σχετικά, του σχετικού:   22 ια΄_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37 
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_ _ Σχετικά, του σχετικού:   22 ιε΄ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42 

Σχετικά Τόμου Γ΄:_ _ _ _ 96 έως 183_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ 88 

_ _ Σχετικά, του σχετικού:   23 γ΄_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ 

Τόμου Α΄: 78 
1. Η υπ’ αριθμόν 1278 ΣΤ΄ έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή, του Εφετείου 

Δωδεκανήσου, Χρυσόστομου Στ. Κόκκαλη. 
2. Η υπ’ αριθμόν 1279 ΣΤ΄ έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή, του Εφετείου 

Δωδεκανήσου, Χρυσόστομου Στ. Κόκκαλη. 
3. Η έγγραφη ενημέρωση για τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς με 

διαμεσολάβηση από τον δικηγόρο Αναστάσιο Ε. Μπακαλούμα προς τον 
αντενάγοντα, Θωμά – Δημήτριο Χρήστου Σπανό. 

4. Φωτογραφία του κτιρίου αμέσως μετά τα οδικά φανάρια της  Αγίας Βαρβάρας στο 
σταυροδρόμι  Lidl – Βασιλόπουλος στην  εθνική οδό  Ρόδου – Λίνδου, στα 
Ασγούρου (σχετικό 01 α΄).   

5. Το υπ’ αριθμόν 6844/2019 Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας της 81Α  Κτηματολογικής 
Μερίδας Γαιών Ρόδου, (σχετικό 01 β΄). 

6. Φωτογραφία του αυθαίρετου και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέου κτιρίου της 80Α 
Κτηματολογικής Μερίδας Γαιών Ρόδου, κύριας ιδιοκτησίας του δεύτερου 
αντεναγόμενου, (σχετικό 01 γ΄). 

7. Φωτογραφία του ισόγειου και μοναδικού οικοδομημένου κτιρίου μου, δηλαδή 
του αντενάγοντος, (σχετικό 01 δ΄). 

8. Φωτογραφία της πρόσοψης επί της Εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου του κτιρίου της  
«ΡΟΔΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΕ» και του Ιωάννη Μανουσέλη, στην 81Α ΚΜΓΡ επί της 
οποίας επιβλήθηκαν οι 4508/1996 & 4509/1996 αναγκαστικές κατασχέσεις του 
Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, ως και το 3812/2008 πρόγραμμα 
πλειστηριασμού του ιδίου ιδρύματος, (σχετικό 01 ε΄). 

9. Φωτογραφία της οπίσθιας όψης του κτιρίου της  «ΡΟΔΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΕ» και 
του Ιωάννη Μανουσέλη, στην 81Α ΚΜΓΡ επί της οποίας επιβλήθηκαν οι 4508/1996 
& 4509/1996 αναγκαστικές κατασχέσεις του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, 
ως και το 3812/2008 πρόγραμμα πλειστηριασμού του ιδίου ιδρύματος, (σχετικό 
01 στ΄). 

10. Το από 29-10-2019 απαντητικό έγγραφο του Ε.Φ.Κ.Α. στο υπ’ αριθμόν 
πρωτοκόλλου 5616/19-08-2019 έγγραφου μου, περί της εξάλειψης της οφειλής 
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μου, με βάση την υπ’ αριθμόν Α147/2017 απόφαση του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 02 α΄). 

11. Το υπ’ αριθμόν 2851/04-12-2019 απαντητικό έγγραφο του Κ.Ε.Α.Ο. προς εμένα, 
(σχετικό 02 β΄). 

12. Η υπ’ αριθμόν 454786/02-09-2019 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του 
Ε.Φ.Κ.Α. για την μονοπρόσωπη εταιρεία μου «ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ», (σχετικό 02 
γ΄). 

13. Φωτογραφία κατά μήκος του τοιχίου που κατασκεύασε ο δεύτερος 
αντεναγόμενος για να δημιουργήσει ράμπα μεταξύ της 80Α & 84 ΚΜΓΡ, (σχετικό 
13 α΄). 

14. Φωτογραφία κατά πλάτος του τοιχίου που κατασκεύασε ο δεύτερος 
αντεναγόμενος για να δημιουργήσει ράμπα μεταξύ της 80Α & 84 ΚΜΓΡ, (σχετικό 
13 β΄). 

15. Φωτογραφία της τρύπας απορροής όμβριων υδάτων μεταξύ της 80Α & 84 ΚΜΓΡ 
(Κτηματολογική Μερίδα Γαιών Ρόδου), (σχετικό 03 γ΄). 

16. Φωτογραφία της τρύπας απορροής όμβριων υδάτων μεταξύ της 80Α & 84 ΚΜΓΡ 
(Κτηματολογική Μερίδα Γαιών Ρόδου), με τον ανάλογο σχολιασμό, (σχετικό 03 δ΄). 

17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 10555/18-10-2005 έγγραφο του γραφείου του 
νομικού συμβούλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρόδου, (σχετικό 04 α΄). 

18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2440/27-05-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης 
του Δήμου Ρόδου, (σχετικό 04 β΄). 

19. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 7267/01-10-2013 αίτηση του δεύτερου αντεναγόμενου 
προς την Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Ρόδου, (σχετικό 04 γ΄). 

20. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 7348/03-10-2013 αίτηση μου, του αντενάγοντος, προς 
την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ρόδου, (σχετικό 04 δ΄). 

21. Το με αριθμούς πρωτοκόλλου 7267 & 7348/17-10-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας 
Δόμησης του Δήμου Ρόδου, (σχετικό 04 ε΄). 

22. Το με αριθμό πρωτοκόλλου370/15-01-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του 
Δήμου Ρόδου, (σχετικό 04 στ΄). 

23. Το υπ’ αριθμόν Δ.Τ.Ε. 1301/06-04-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Δωδεκανήσου, (σχετικό 04 ζ΄). 

24. Το διάγραμμα κάλυψης του βιοτεχνικού κέντρου της 80Α ΚΜΓΡ με εργοδότη του 
έργου τον δεύτερο αντεναγόμενο, (σχετικό 04 η΄). 

25. Μεγέθυνση της πρώτης σελίδας του διαγράμματος κάλυψης του βιοτεχνικού 
κέντρου της 80Α ΚΜΓΡ με εργοδότη του έργου τον δεύτερο αντεναγόμενο, 
(σχετικό 04 θ΄). 

26. Το υπ’ αριθμόν 8506/22-02-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης Ρόδου, 
(σχετικό 04 ι΄). 

27. Η από 25-05-2017 επιστολή μου, του αντενάγοντος, εγχειρισμένη στην Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Ρόδου, προς επικεφαλείς Αρχών, Θεσμών και Υπηρεσιών της χώρας, 
εκφράζοντας την Έντονη Διαμαρτυρία μου, μετ’ επίκλησης της αιδώς τους, 
(σχετικό 05 α΄). 
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28. Η υπ’ αριθμόν 948Α έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Παρασκευής – 
Τσαμπίκας Ν. Χρυσανθής, (σχετικό 05 β΄). 

29. Η πρωτότυπη, μετά των σχετικών που σε αυτήν αναφέρονται, από 25-05-2017 
επιστολή μου, του αντενάγοντος, προς επικεφαλείς Αρχών, Θεσμών και 
Υπηρεσιών της χώρας, εκφράζοντας την Έντονη Διαμαρτυρία μου, μετ’ επίκλησης 
της αιδώς τους, (σχετικό 05 γ΄). 
Σχετικά, σχετικού 05 γ΄.  

1) Η με αριθμό πρωτοκόλλου 44058/09-12-2016 αίτηση μου, του αντενάγοντος, 
προς την Δ.Ο.Υ. Ρόδου, (σχετικό 01). 

2) Το με αριθμό πρωτοκόλλου Δ.ΕΙΣΠΡ.Α 1010953 ΕΞ2017 /24-01-2017 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Εισπράξεων της ΑΑΔΕ, (σχετικό 02). 

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΕΦΚ Β 1063695 ΕΞ 2017 /28-04-2017 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου της ΑΑΔΕ, (σχετικό 03). 

4) Η από 03-05-2017 επιστολή μου, του αντενάγοντος, προς τον Διοικητή Πιτσιλή 
Γιώργο, της ΑΑΔΕ, (σχετικό 04). 

5) Η με αριθμό πρωτοκόλλου 16086/19-05-2016 αίτηση μου στη Δ.Ο.Υ. Ρόδου, 
(σχετικό 05 α΄). 

6) Το με αριθμό 16086/31-05-2016 απαντητικό έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Ρόδου προς 
εμένα, τον ανενάγοντα, (σχετικό 05 β΄). 

7) Η Προσφυγή μου Ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
(σχετικό 06). 

8) Η υπ’ αριθμόν 3262/1996 Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων της Δ.Ο.Υ. 
Ρόδου, (σχετικό 07). 

9) Το υπ’ αριθμόν 2829 πωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης 
Κώτη, (σχετικό 08). 

10) Η υπ’ αριθμόν 7560/22-07-2011 βεβαίωση του Διοικητικού Εφετείου 
Πειραιά (Δ΄Τμήμα Συνεδριάσεων), (σχετικό 09). 

11) Η υπ’ αριθμόν 3306/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, 
(Τμήμα Ζ΄ Τριμελές), (σχετικό 10). 

12) Η υπ’ αριθμόν 11862/29-11-2010 έκθεση επίδοσης του δικαστικού 
επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου, Στέφανου Χρ. Κουτσούκου, μετά του 
περιεχομένου της, (σχετικό 11).   

13) Η με αριθμό κατάθεσης 355/2012 αγωγή του δικηγόρου Στέφανου 
Στεφανίδη κατά εμού, του αντενάγοντος, (σχετικό 12). 

14) Η με αριθμό κατάθεσης 355/06-12-2013 αίτηση μου, του αντενάγοντος, στο 
Πρωτοδικείο Ρόδου, (σχετικό 13). 

15) Η υπ’ αριθμόν 355/06-12-2013 Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 
14). 

16) Η υπ’ αριθμόν 362/12-12-2013 Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 
15). 

17) Η υπ’ αριθμόν 366/16-12-2013 Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 
16). 
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18) Η υπ’ αριθμόν 3/08-01-2014 Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 17). 
19) Η από 10-01-2014 αίτηση μου, του αντενάγοντος, στο Πρωτοδικείο Ρόδου, 

(σχετικό 18). 
20) Η υπ’ αριθμόν 8/13-01-2014 Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 19). 
21) Η από 24-11-2014 διαδικτυακή επικοινωνία μου με τη δικηγόρο Δήμτρα 

Δασκαλάκη, (σχετικό 20). 
22) Η υπ’ αριθμόν 9/13-01-2015 Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 21). 
23) Η υπ’ αριθμόν 10/14-01-2015 Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 22). 
24) Η από 14-01-2015 έκθεση επίδοσης του Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 23). 
25)  Η υπ’ αριθμόν 53/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 

(σχετικό 24). 
26) Η από 14-12-2015 διαδικτυακή επικοινωνία μου με τον δικηγόρο Βασίλη 

Πάππου, (σχετικό 25). 
27) Η υπ’ αριθμόν 1254/16-12-2015 αίτηση μου προς τον Πρόεδρο Πρωτοδικών 

Ρόδου, (σχετικό 26). 
28) Το από 14-05-2016 απόσπασμα του Εθνικού Κτηματολογίου που 

καταδεικνύει πανοραμικά το παράνομο του κτιρίου της 80Α ΚΜΓΡ, του 
δεύτερου αντεναγόμενου, (σχετικό 27). 

30. Το από 29-10-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 5616/19-08-2019 έγγραφο του 
Ε.Φ.Κ.Α., (σχετικό 06 α΄). 

31. Το από 04-12-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2851 έγγραφο του Κ.Ε.Α.Ο., 
(σχετικό 06 β΄). 

32.  Η υπ’ αριθμόν 454786/02-09-2019 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του 
Ε.Φ.Κ.Α., για την μονοπρόσωπη εταιρεία «ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ» του 
αντενάγοντος,(σχετικό 06 γ΄). 

33.  Η από 06-07-2018 εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, μηνυτήρια 
αναφορά του αντενάγοντος κατά του Δικαστή του Κτηματολογίου Ρόδου, 
Αναστάσιου Κατσαφυλλούδη, (σχετικό 07 α΄). 

34. Η από 03-03-2017 εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, επιστολή 
του αντενάγοντος προς την ιεραρχική ηγεσία της Ελληνικής Δικαιοσύνης, με θέμα 
«Κτηματολόγιο Ρόδου», (σχετικό 07 β΄). 
Σχετικά, του σχετικού 07 β΄.  

1) Η από 31-05-2016 εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, 
Προσφυγή μου, του αντενάγοντος, Ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, (σχετικό 01). 

2) Το από 19-04-2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 1951/19-04-2016 
Υπόμνημα μου, του αντενάγοντος, προς τον Δικαστή του Κτηματολογίου 
Ρόδου, Αναστάσιο Κατσαφυλλούδη, (σχετικό 02). 

3) Η με αριθμό πρωτοκόλλου 3178/31-05-2016 Κτηματολογίου Ρόδου, πρώτη 
σελίδα της Προσφυγής μου, του αντενάγοντος, Ενώπιον της Ολομέλειας του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, προς κατάδειξη της κατάθεσης της, (σχετικό 03). 
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4) Η από 13-02-2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1079/24/2017 απαντητική 
επιστολή του κτηματολογικού Δικαστή Αναστάσιου Κατσαφυλλούδη, προς 
εμένα, τον αντενάγοντα, (σχετικό 04). 

5) Η από 17-02-2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 1202/17-02-2017 
Αίτηση – Ανταπάντηση μου, κατατεθειμένη στο Κτηματολόγιο Ρόδου, προς τον 
Κτηματολογικό Δικαστή, (σχετικό 05). 

6) Η υπ’ αριθμόν 2827 συμβολαιογραφική πράξη σύστασης μερικότερης 
κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας ακινήτου της συμβολαιογράφου Ρόδου 
Χρυσάνθης Κώτη, (σχετικό 06). 

7) Το υπ’ αριθμόν 3111/28-07-1998 πωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου 
Ρόδου Χρυσάνθης Κώτη, (σχετικό 07). 

35. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 863/14-08-2019 αναφορά αρχειοθέτησης, κατ’ άρθρο 
43 ΚΠΔ, της αντεισαγγελέας Γεωργίας Δ. Γιαννακαράς, προς τον Εισαγγελέα 
Εφετεών Δωδεκανήσου, (σχετικό 07 γ΄). 

36. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 787/10-12-2014 Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Ρόδου, (σχετικό 07 δ΄). 

37. Αντίγραφο του φύλλου του κτηματολογικού τόμου, όπου είναι εγγεγραμμένη η 
υπ’ αριθμόν 176/2001 αναγκαστική κατάσχεση του δικαστικού επιμελητή του 
Πρωτοδικείου Ρόδου Αναστάσιου Παντελή, υπέρ Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. νυν Έ.Φ.Κ.Α., διά 
της υπ’ αριθμόν 4606/26-03-2001 πράξης του κτηματολογίου Ρόδου, (σχετικό 08 
α΄). 

38. Αντίγραφο του φύλλου του κτηματολογικού τόμου, όπου είναι εγγεγραμμένη η 
υπ’ αριθμόν 21238/30-01-2001 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου 
Ρόδου Κωνσταντίνου Τζεδάκη, διά της υπ’ αριθμόν 8835/24-09-2003 
κτηματολογικής  πράξης, (σχετικό 08 β΄). 

39. Αντίγραφο του φύλλου του κτηματολογικού τόμου, όπου είναι καταχωρημένη η 
άνευ αριθμού υποτιθέμενη διορθωτική κτηματολογική εγγραφή την 26-05-2009, 
(σχετικό 08 γ΄). 

40. Αντίγραφο της με αριθμό πρωτοκόλλου 11946/2009 αίτησης ενημέρωσης 
οικοδομής, στο κτηματολόγιο Ρόδου, (σχετικό 09 α΄). 

41. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 1982/19-02-2010 αίτηση μου, του αντενάγοντος, στο 
Κτηματολόγιο Ρόδου, (σχετικό 09 β΄). 

42. Αντίγραφο εκ του Κτηματολογίου Ρόδου του τοπογραφικού διαγράμματος της υπ’ 
αριθμόν 1212/10-07-1991 πράξης σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας της 
συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη, της οποίας η καταχώρηση απορρίφτηκε, διά 
της υπ’ αριθμόν 8906/01-10-1992 κτηματολογικής πράξης, (σχετικό 09 γ΄). 

43. Αντίγραφο του φύλλου του κτηματολογικού τόμου όπου έχει εγγραφεί η 
απορριφθείσα 1212/10-07-1991 πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας της 
συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Κώτη, διά της υπ’ αριθμόν 8906/01-10-1992 
κτηματολογικής πράξης, (σχετικό 09 δ΄). 

44. Η με αριθμό κατάθεσης 11263/2010 αίτηση του δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη 
προς τον διευθυντή του Κτηματολογίου Ρόδου, (σχετικό 10 α΄). 
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45. Η από 29-11-2010 επιστολή μου προς την ιεραρχική ηγεσία της Ελληνικής 
Δικαιοσύνης, μετά της διά δικαστικού επιμελητή επιδιδόμενης επιστολής μου 
προς τον δικηγόρο Στέφανο Στεφανίδη, (σχετικό 11 α΄). 

46. Η με αριθμό κατάθεσης 891/12-12-2017 αίτηση μου προς την Πρόεδρο του 
Εφετείου Δωδεκανήσου, αρμοδίως κοινοποιημένης, (σχετικό 11 β΄). 

47. Η με αριθμό κατάθεσης 106/16-02-2018 αίτηση μου προς την Πρόεδρο του 
Εφετείου Δωδεκανήσου, κοινοποιημένης αρμοδίως, (σχετικό 11 γ΄). 

48. Αντίγραφο των από 26-04-2018 κατατεθειμένων Προτάσεων της Προσφυγής μου 
προς το Συμβούλιο Εφετών Δωδεκανήσου, (σχετικό 11 δ΄). 

49. Η από 14-08-2018 εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, έγκληση του 
δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη, κατά εμού του αντενάγοντος, (σχετικό 11 ε΄). 

50. Αντίγραφο του από 07-08-2019 συνταχθέν κατηγορητήριου της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Ρόδου κατά και εμού του αντεναγόμενου, (σχετικό 11 στ΄). 

51. Το από 12-11-2018 κατατεθειμένο, μετ’ έκθεσης εγχειρήσεως, υπόμνημα μου στο 
Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου, ένεκα η με ΑΒΜ:ΓΕ2018/15, (σχετικό 11 ζ΄). 

52. Το από 12-11-2018 συνταχθέν υπόμνημα μου, ένεκα η με ΑΒΜ:ΓΕ2018/15, 
ευανάγνωστο, (σχετικό 11 η΄). 

53. Η υπ’ αριθμόν ΕΑ-35039 σύμβαση της «ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ» με την Eurobank, 
εγκριμένου προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013, (σχετικό 12 α΄). 

54. Η από 07-07-2010 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1007.13001.01918 επιστολή της 
Eurobank προς την «ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ», (σχετικό 12 β΄). 

55. Η από 24-03-2010 καθολικά ψευδής, κτηματολογική έρευνα του δικηγόρου Ρόδου 
Ευστράτιου Καρίκη, (σχετικό 12 γ΄). 

56. Η με αριθμό κατάθεσης 290/15-02-2002 αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης του 
Μεχμέτ Ουγιανίκ Μπεκάκη  κατά του Ιωάννη Μανουσέλη και λοιπών, (σχετικό 12 
δ΄). 

57. Η με αριθμό κατάθεσης 98/15-02-2002 αγωγή του Μεχμέτ Ουγιανίκ Μπεκάκη  
κατά του Ιωάννη Μανουσέλη και λοιπών, (σχετικό 12 ε΄). 

58. Η υπ’ αριθμόν 251/2004 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 
(σχετικό 12 στ΄). 

59. Η υπ’ αριθμόν 16189/31-10-2008 συμβολαιογραφική πράξη σύστασης 
Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης της συμβολαιογράφου 
Κωνσταντίνας Δενδρινού Κουτσούκου, (σχετικό 13 α΄). 

60. Η υπ’ αριθμόν 16228/03-12-2008 συμβολαιογραφική πράξη σύστασης Εταιρείας 
Περιορισμένης Ευθύνης της συμβολαιογράφου Κωνσταντίνας Δενδρινού 
Κουτσούκου, (σχετικό 13 β΄). 

61. Η υπ’ αριθμόν 37084/10-11-2011 συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης 
καταστατικού Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης του συμβολαιογράφου Δημήτρη 
Χρ. Γιώρτσου, (σχετικό 13 γ΄). 

62. Η υπ’ αριθμόν 16068/11-08-2010 αχαρτοσήμαντη και ανυπόγραφη 
συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας οριζόντιων ιδιοκτησιών της 
συμβολαιογράφου Αγάπης Καλομοίρη – Χατζηδιάκου, (σχετικό 14 α΄). 
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63. Η υπ’ αριθμόν 16068/11-08-2010 συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας 
οριζόντιων ιδιοκτησιών της συμβολαιογράφου Αγάπης Καλομοίρη – Χατζηδιάκου, 
(σχετικό 14 β΄). 

64. Η ενυπόγραφη εντολή μου, του αντενάγοντα, προς την συμβολαιογράφο Αγάπη 
Καλομοίρη – Χατζηδιάκου, (σχετικό 14 γ΄). 

65. Η υπ’ αριθμόν 8178/23-10-2018 βεβαίωση καταθέσεως του Κτηματολογίου 
Ρόδου, (σχετικό 14 δ΄). 

66. Η από 12-03-2007 εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου έβδομη (7η) 
καταγγελία μου, του αντενάγοντος, (σχετικό 15). 

67. Η υπ’ αριθμόν ΣΤ61388662 Διπλότυπη Απόδειξη Είσπραξης, με αύξοντα αριθμό 
1996/27-02-2009 της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, (σχετικό 15 α΄). 

68. Το με αριθμό Β7677831 Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με   
αύξοντα αριθμό 2190/30-03-2009 της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, 9σχετικό 15 β΄). 

69. Η από 06-05-2006 και με αριθμό πρωτοκόλλου 102/3/4349α Βεβαίωση της 
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, (σχετικό 15 α΄). 

70. Η από 01-03-2007 Συμπληρωματική Κατάθεση Κλοπής προς το Τμήμα Ασφαλείας 
Ρόδου, εγχειρισμένη στην Εισαγγελία πρωτοδικών Ρόδου, (σχετικό 16 β΄). 

71. Το από 11-02-2010 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού για τα 
Αδικήματα και  Συμβάντα 24ώρου της 11ης Φεβρουαρίου έτους 2010, (σχετικό 16 
γ΄). 

72. Η από 26-03-2007 εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου όγδοη (8η) 
καταγγελία μου, του αντενάγοντος, (σχετικό 17 α΄). 

73. Το από 15-03-2006 ακριβές φωτοαντίγραφο από το βιβλίο αδικημάτων και 
συμβάντων της 03-03-2006 του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου, (σχετικό 18 α΄). 

74. Το από 23-04-2012 συνταχθέν κατηγορητήριο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Ρόδου, (σχετικό 18 β΄). 

75. Η από 02-09-2014 βεβαίωση του Ποινικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Ρόδου, 
(σχετικό 18 γ΄). 

76. Το από 10-01-2008 εκδοθέν ακριβές απόσπασμα της υπ’ αριθμόν 3908/2007 
απόφασης του Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 19). 

77. Η με αριθμό κατάθεσης 191/12-01-2009 Γενικού Πρωτοκόλλου Εισαγγελίας 
Αρείου Πάγου, Επιστολή – Αίτημα μου, του αντενάγοντος, προς τον τότε Γενικό 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, (σχετικό 20 α΄). 

78. Η με αριθμό κατάθεσης 194/12-01-2009 Γενικού Πρωτοκόλλου Εισαγγελίας 
Αρείου Πάγου, Επιστολή – Αίτημα μου, του αντενάγοντος, προς τον τότε Γενικό 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, (σχετικό 20 β΄). 

 

Τόμου Β΄: 17 
79. Η από 13-08-2018 Ανωμοτί Εξέταση Μηνυτή, ως πολιτικό ενάγοντα, συνοδεία του 

από 09-08-2018 Υπομνήματος μου, του αντενάγοντος,  κατατεθειμένο στο 
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Πταισματοδικείο Ρόδου για την με ΑΒΜ:ΑΕ2018/103 σχηματισθείσα Δικογραφία, 
(σχετικό 21 α΄). 

80. Το από 09-08-2018 ευανάγνωστο πρωτότυπο Υπόμνημα μου, του αντενάγοντα, 
Ενώπιον του Πταισματοδίκη Ρόδου, (σχετικό 21 β΄). 
Σχετικά, του σχετικού 21 β΄.  

1) Το από 19-04-2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1951/19-04-2016 υπόμνημα 
μου, του αντενάγοντος, προς τον Κτηματολογικό Δικαστή του Κτηματολογίου 
Ρόδου, (σχετικό 01). 

2) Η Προσφυγή μου, του αντενάγοντος, Ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, (σχετικό 02 
α΄). 

3) Η με αριθμό πρωτοκόλλου 3178/31-05-2016 Κτηματολογίου Ρόδου, πρώτη 
σελίδα της Προσφυγής μου, του αντενάγοντος, Ενώπιον της Ολομέλειας του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, προς κατάδειξη της κατάθεσης της, (σχετικό 02 
β΄). 

4) Η από 13-02-2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1079/24/2017 απαντητική 
επιστολή του κτηματολογικού Δικαστή Αναστάσιου Κατσαφυλλούδη, προς 
εμένα, τον αντενάγοντα, (σχετικό 03). 

5) Η από 17-02-2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 1202/17-02-2017 
Αίτηση – Ανταπάντηση μου, κατατεθειμένη στο Κτηματολόγιο Ρόδου, προς τον 
Κτηματολογικό Δικαστή, (σχετικό 04). 

6) Η υπ’ αριθμόν 2827 συμβολαιογραφική πράξη σύστασης μερικότερης 
κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας ακινήτου της συμβολαιογράφου Ρόδου 
Χρυσάνθης Κώτη, αντιγράφου εκ του Κτηματολογίου Ρόδου, (σχετικό 06). 

7) Αντίγραφο του φύλλου του κτηματολογικού τόμου, όπου είναι καταχωρημένη 
η 2827 συμβολαιογραφική πράξη σύστασης μερικότερης κατανομής ποσοστών 
συνιδιοκτησίας ακινήτου της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Κώτη, διά 
της υπ’ αριθμόν 1530/21-02-1997 κτηματολογικής πράξης, (σχετικό 06 α΄). 

8) Μεγεθυμένο αντίγραφο του τμήματος του Κτηματολογικού φύλλου του 
Κτηματολογικού τόμου, όπου είναι εγγεγραμμένη η αναφορά της υπ’ αριθμόν 
1530/21-02-1997 κτηματολογικής πράξης στα σαράντα τοις χιλίοις (40‰) 
ποσοστά της αέρινης στήλης (ΓΒΔ) της μελλοντικής οριζόντιας του μελλοντικού 
κτιρίου ΓΑΜΜΑ (Γ), που συστάθηκε διά της υπ’ αριθμόν 2827 
συμβολαιογραφικής πράξης της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη και 
καταδεικνύεται κρυστάλλινα και αναλλοίωτα η αριθμητική εγγραφή τους ως 
40‰, (σχετικό 06 β΄). 

9) Το υπ’ αριθμόν 3111/28-07-1998 πωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου 
Χρυσάνθης Κώτη, αντίγραφο εκ του κτηματολογίου, (σχετικό 07). 

10) Η από 03-03-2017 επιστολή μου με θέμα: Κτηματολόγιο Ρόδου, προς την 
ιεραρχική ηγεσία της Δικαιοσύνης, κοινοποιημένης στην Πολιτειακή και 
Πολιτική ηγεσία της χώρας και εγχειρισμένης στη  Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Ρόδου, (σχετικό 08). 
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11) Η Κτηματολογική σφραγίδα κατάθεσης του υπ’ αριθμόν 4144/22-06-2017 
αιτήματος μου, για έκδοση Πιστοποιητικού της 84 ΚΜΓΡ όπου η ιδιοκτησία 
μου και που ακόμη και σήμερα δεν έχει ικανοποιηθεί, (σχετικό 09). 

12) Η με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 4561/10-07-2017 αίτηση μου στο 
κτηματολόγιο Ρόδου, για ενημέρωση του κτιρίου μου, (σχετικό 10).             

13) Η Κτηματολογική σφραγίδα κατάθεσης του υπ’ αριθμόν 562/26-01-2018 
αιτήματος μου περί χορήγησης αντιγράφου της υπ’ αριθμόν 1578/22-02-2011 
πράξης του κτηματολογίου Ρόδου, διά της οποίας εισάγεται προς εγγραφή 
στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου το υπ’ αριθμόν 16068/11-08-
2010 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Αγάπης Καλομοίρη – 
Χατζηδιάκου, (σχετικό 11). 

14) Η υπ’ αριθμόν 16068/11-08-2010 συμβολαιογραφική πράξη 
αγοραπωλησίας οριζόντιων ιδιοκτησιών της συμβολαιογράφου Αγάπης 
Καλομοίρη – Χατζηδιάκου, (σχετικό 12). 

15) Η υπ’ αριθμόν 16068/11-08-2010 αχαρτοσήμαντη και ανυπόγραφη 
συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας οριζόντιων ιδιοκτησιών της 
συμβολαιογράφου Αγάπης Καλομοίρη – Χατζηδιάκου, (σχετικό 13). 

16) Η ενυπόγραφη εντολή μου, του αντενάγοντα, προς την συμβολαιογράφο 
Αγάπη Καλομοίρη – Χατζηδιάκου, (σχετικό 14). 

17) Η αναρτημένη στην πόρτα του Κτηματολογικού Δικαστή ενημέρωση των 
πολιτών περί του ωραρίου ακροάσεων του, (σχετικό 15 α΄). 

18) Η αναρτημένη στην πόρτα του Κτηματολογικού Δικαστή ενημέρωση των 
πολιτών περί του ότι την συγκεκριμένη ημέρα ανάρτησης της εκτάκτως δεν 
δέχεται το κοινό, (σχετικό 15 β΄). 

19) Το αντίγραφο εκ του αντιγράφου της φωτογραφίας του φύλλου του 
κτηματολογικού τόμου, όπου είναι εγγραμμένη η υπ’ αριθμόν 2827 
συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη και στην 
οποία φαίνεται αλλοίωση των 40‰ ποσοστών της αέρινης στήλης (ΓΒΔ) του 
μελλοντικού κτιρίου ΓΑΜΜΑ (Γ), σε 10‰, (σχετικό 16 α΄). 

20) Μεγέθυνση του τμήματος του αντιγράφου εκ του αντιγράφου της 
φωτογραφίας του φύλλου του κτηματολογικού τόμου, όπου είναι εγγραμμένη 
η υπ’ αριθμόν 2827 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου 
Χρυσάνθης Κώτη και στην οποία φαίνεται μεγεθυμένη η αλλοίωση των 40‰ 
ποσοστών της αέρινης στήλης (ΓΒΔ) του μελλοντικού κτιρίου ΓΑΜΜΑ (Γ), σε 
10‰, (σχετικό 16 β΄). 

21) Το υπ’ αριθμόν 1600/2009 Πιστοποιητικό του Κτηματολογίου Ρόδου της 80Α 
Κτηματολογικής Μερίδας Γαιών Ρόδου, (σχετικό 17). 

22) Το υπ’ αριθμόν 1637/01-09-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, προς το Κτηματολόγιο Ρόδου, (σχετικό 18). 

23) Η υπ’ αριθμόν 1229/27-07-2018 Εισαγγελική Παραγγελία προς τον 
Κτηματολογικό Δικαστή του Κτηματολογίου Ρόδου, (σχετικό 19). 

24) Η με αριθμό πρωτοκόλλου 5773/2005 απάντηση του Διευθυντή του 
Κτηματολογίου Ρόδου προς εμένα, τον αντενάγοντα, (σχετικό 20). 
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25) Η δήλωση μου παράστασης πολιτικής αγωγής στην με ΑΒΜ:ΑΕ2018/103 
σχηματισθείσα δικογραφία κατά του Κτηματολογικού Δικαστή Αναστάσιου 
Κατσαφυλλούδη, (σχετικό 21). 

81. Η με αριθμό κατάθεσης 355/23-10-2012 αγωγή Ενώπιον του Πολυμελούς  
Πρωτοδικείου Ρόδου του δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη, (σχετικό 22 α΄). 

82. Το ευανάγνωστο πρωτότυπο της από 12-12-2017 αίτησης μου, του αντενάγοντος, 
προς την Πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου, κοινοποιώντας αρμοδίως, (σχετικό 22 
β΄). 
Σχετικά, του σχετικού 22 β΄.  

1) Η υπ’ αριθμόν 15/01-03-2017 πράξη της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, 
(σχετικό 01 α΄). 

2) Η υπ’ αριθμόν 53/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 
(σχετικό 01 β΄). 

3) Η με αριθμό κατάθεσης 69/12-01-2018 στη Γραμματεία του Εφετείου 
Δωδεκανήσου, έφεση μου, του αντενάγοντος, Ενώπιον του Τριμελούς 
Εφετείου Δωδεκανήσου κατά του δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη και της υπ’ 
αριθμόν 53/2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 
01 γ΄). 

4) Η από 13-11-2017 και ώρα 8:43 πμ ηλεκτρονική μου επικοινωνία με την 
δικηγόρο Αικατερίνη Βολονάκη, (σχετικό 02). 

5) Η από 13-11-2017 και ώρα 8:43 πμ ηλεκτρονική μου επικοινωνία με την 
δικηγόρο Αικατερίνη Βολονάκη, αποσταλμένη και με τηλεομοιότυπο (fax), 
(σχετικό 03). 

6) Η από 20-11-2017 και ώρα 2:26 μμ ηλεκτρονική μου επικοινωνία με την 
δικηγόρο Αικατερίνη Βολονάκη, (σχετικό 04). 

7) Η από 20-11-2017 και ώρα 7:34 μμ ηλεκτρονική μου επικοινωνία με την 
δικηγόρο Αικατερίνη Βολονάκη, (σχετικό 05). 

8) Η από 20-11-2017 και ώρα 7:52 μμ ηλεκτρονική μου επικοινωνία με την 
δικηγόρο Αικατερίνη Βολονάκη, (σχετικό 06). 

9) Η ενημέρωση μου προς την δικηγόρο Αικατερίνη Βολονάκη για σύνταξη και 
κατάθεση προτάσεων στην με αριθμό 69/21-03-2017 κατατεθειμένη έφεση 
μου στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου, κατά του δικηγόρου 
Στέφανου Στεφανίδη και της υπ’ αριθμόν 53/2015 απόφασης του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 07). 

10) Η διαδικτυακή από 24-11-2017 και ώρα 12:03 μμ  αποστολή της 
ενημέρωσης μου προς την δικηγόρο Αικατερίνη Βολονάκη με την διαδικτυακή 
υπηρεσία We Transfer, (σχετικό 08). 

11) Η από 24-11-2017 και ώρα 10:39 πμ ηλεκτρονική μου επικοινωνία με την 
δικηγόρο Αικατερίνη Βολονάκη, (σχετικό 09). 

12) Η από 05-12-2017 και ώρα 9:07 πμ ηλεκτρονική μου επικοινωνία με την 
δικηγόρο Αικατερίνη Βολονάκη, (σχετικό 10). 
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13) Η από 06-12-2017 και ώρα 11:38 πμ ηλεκτρονική μου επικοινωνία με την 
δικηγόρο Αικατερίνη Βολονάκη, (σχετικό 11). 

14) Η υπ’ αριθμόν 294/06-09-2017 Πράξη του Πρωτοδικείο Ρόδου, (σχετικό 12). 
15) Η ενημέρωση μου προς την δικηγόρο Αικατερίνη Βολονάκη για κατάθεση 

αγωγής αποζημίωσης κατά του δικηγόρου Ευστράτιου Καρίκη, (σχετικό 13).    
16) Η διαδικτυακή από 12-09-2017 και ώρα 09:28 πμ  αποστολή της 

ενημέρωσης μου προς την δικηγόρο Αικατερίνη Βολονάκη με την διαδικτυακή 
υπηρεσία We Transfer, (σχετικό 14). 

17) Η από 25-09-2017 και ώρα 10:45 πμ ηλεκτρονική μου επικοινωνία με την 
δικηγόρο Αικατερίνη Βολονάκη, (σχετικό 15). 

18) Η από 25-09-2017 και ώρα 11:08 πμ ηλεκτρονική μου επικοινωνία με την 
δικηγόρο Αικατερίνη Βολονάκη, (σχετικό 16). 

19) Η υπ’ αριθμόν 369/2017 πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 17). 
20) Η από 24-11-2014 και ώρα 10:43 πμ ηλεκτρονική μου επικοινωνία με την 

δικηγόρο Δήμητρα Δασκαλάκη, (σχετικό 19). 
21) Η από 16-05-2017 ενημέρωση μου για κατάθεση προτάσεων σε αίτηση 

αναστολής εκτέλεσης της υπ’ αριθμόν 53/2015 απόφασης του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ρόδου, που συζητείτο στις 18-05-2017, προς την δικηγόρο Έλλη 
Βελιάδη,  (σχετικό 19). 

22) Η από 28-06-2017 αίτηση για κλήση προς συμμόρφωση της δικηγόρου 
‘Έλλης Βελιάδη, προς τον Πρόεδρο και Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, 
(σχετικό 20). 

83. Η υπ’ αριθμόν 53/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 
22 γ΄). 

84. Η υπ’ αριθμόν 127/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 
(σχετικό 22 δ΄). 

85. Η με αριθμό κατάθεσης 69/21-03-2017 έφεση μου στο Εφετείο Δωδεκανήσου, 
(σχετικό 22 ε΄). 

86. Η από 16-02-2018 αίτηση μου προς την Πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου, 
κοινοποιημένη αρμοδίως, (σχετικό 22 στ΄). 
Σχετικά, του σχετικού 22 στ΄.  

1) Η υπ’ αριθμόν 15/01-03-2017 Πράξη της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, 
(σχετικό 01). 

2) Η με αριθμό κατάθεσης 891/12-12-2017 αίτηση μου προς την Πρόεδρο Εφετών 
Δωδεκανήσου, κοινοποιώντας αρμοδίως, (σχετικό 02). 

3) Η από 25-09-2017 και ώρα 11:08 πμ διαδικτυακή επικοινωνία μου με την 
δικηγόρο Αικατερίνη Βολονάκη, (σχετικό 03). 

4) Η υπ’ αριθμόν 369/2017 Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 04). 
5) Η με αριθμό κατάθεσης 188/12-09-2017  στο Εφετείο Δωδεκανήσου, έφεση 

του δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη κατά εμού και της υπ’ αριθμόν 53/2015 
απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 05). 
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6) Η από 29-12-2017 και ώρα 8:55 πμ διαδικτυακή επικοινωνία μου με την 
δικηγόρο Αικατερίνη Βολονάκη, (σχετικό 06). 

7) Η από 29-12-2017 και ώρα 12:37 μμ διαδικτυακή επικοινωνία μου με τη 
δικηγόρο Αικατερίνη Βολονάκη, (σχετικό 07). 

8) Η από 09-01-2018 και ώρα 12:01 μμ διαδικτυακή επικοινωνία μου με τη 
δικηγόρο Αικατερίνη Βολονάκη, (σχετικό 08). 

9) Ο λογαριασμός τελών κινητής τηλεφωνίας της «ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ» που 
εκδόθηκε στις 06-02-2018 και περιέχει τις τηλεφωνικές μου κλήσεις, (σχετικό 
09). 

10) Η από 12-01-2018 και ώρα 08:27 πμ διαδικτυακή επικοινωνία μου με τη 
δικηγόρο Αικατερίνη Βολονάκη, (σχετικό 10). 

11) Η με αριθμό κατάθεσης 21/16-01-2018 στο Εφετείο Δωδεκανήσου, αίτηση 
απαλλαγής από διορισμό της δικηγόρου Αικατερίνης Βολονάκη, (σχετικό 11). 

12) Το από 14-05-2016 απόσπασμα του Εθνικού Κτηματολογίου που 
καταδεικνύει το αυθαίρετο κτίριο της 80Α ΚΜΓΡ κύριας ιδιοκτησίας του 
δεύτερου  αντεναγόμενου, (σχετικό 12). 

13) Διαδικτυακή φωτογραφία από τους χάρτες Google που καταδεικνύει τις 80Α  
και 84 ΚΜΓΡ, όπου η ιδιοκτησία του δεύτερου αντεναγόμενου  και εμού του 
αντενάγοντα, (σχετικό 13). 

14) Το με αριθμό 5762/06-12-2010 διαβιβαστικό έγγραφο της Εισαγγελίας 
Εφετών Δωδεκανήσου προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, (σχετικό 14). 

15) Η από 29-01-2018 αίτηση μου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου 
εγχειρισμένη στην Εισαγγελία  Πρωτοδικών Ρόδου, (σχετικό 15). 

87. Η με αριθμό κατάθεσης 243/20-04-218 αίτηση μου προς την πρόεδρο Εφετών 
Δωδεκανήσου, (σχετικό 22 ζ΄). 

88. Η πρώτη σελίδα της με αριθμό κατάθεσης 243/20-04-218 αίτησης μου προς την 
πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου, όπου επί αυτής επιγράφετε η απορριπτική 
απόφαση της, (σχετικό 22 η΄). 

89. Η με αριθμό κατάθεσης 92/2018 Προσφυγή μου στο Συμβούλιο Εφετών 
Δωδεκανήσου, (σχετικό 22 θ΄). 

90. Αντίγραφο των θεωρημένων από 26-04-2018 κατατεθειμένων Προτάσεων της 
Προσφυγής μου στο Συμβούλιο Εφετών Δωδεκανήσου, (σχετικό 22 ι΄). 

91. Το ευανάγνωστο πρωτότυπο των από 26-04-2018 κατατεθειμένων Προτάσεων της 
Προσφυγής μου στο Συμβούλιο Εφετών Δωδεκανήσου, (σχετικό 22 ια΄).     
Σχετικά, του σχετικού 22 ια΄. 

1) Η υπ’ αριθμόν 15/01-03-2017 Πράξη της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, 
(σχετικό 01). 

2) Η με αριθμό κατάθεσης 891/12-12-2017 αίτηση μου προς την Πρόεδρο Εφετών 
Δωδεκανήσου, κοινοποιημένη αρμοδίως, (σχετικό 02). 

3) Τα πρακτικά της υπ’ αριθμόν 53/2015 απόφασης του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 03). 
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4) Η με αριθμό κατάθεσης 21/16-01-2018 στο Εφετείο Δωδεκανήσου, αίτηση 
απαλλαγής από διορισμό, της δικηγόρου Αικατερίνης Βολονάκη, (σχετικό 04). 

5) Η με αριθμό κατάθεσης 106/16-02-2018 αίτηση μου στο Εφετείο 
Δωδεκανήσου, προς την Πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου, κοινοποιώντας 
αρμοδίως, (σχετικό 05). 

6) Η πρώτη σελίδα της με αριθμό κατάθεσης 106/16-02-2018 αίτησης μου στο 
Εφετείο Δωδεκανήσου, όπου επί αυτής επιγράφεται η απόφαση της Προέδρου 
Εφετών Δωδεκανήσου, (σχετικό 06). 

7) Η με αριθμό κατάθεσης 177/16-03-2018 αίτηση μου προς την Πρόεδρο του 
Εφετείου Δωδεκανήσου, (σχετικό 07). 

8) Η υπ’ αριθμόν 17/30-03-2018 Πράξη της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, 
(σχετικό 08). 

9) Η από 11-04-2018 διαδικτυακή αποστολή της υπόθεσης Στεφανίδη για την 
οποία διορίστηκε από την Πρόεδρο Εφετών με την 17/30-03-2018  Πράξη της 
να μου παρέχει νομική βοήθεια και την οποία κατέβασε στον υπολογιστή της 
και ενημερώθηκε για αυτήν και μάλιστα, κατά τι, την προετοίμασε, (σχετικό 
09). 

10) Η με αριθμό κατάθεσης 238/17-04-2018 συμπληρωματική  κατάθεση 
εγγράφων, στο Εφετείο Δωδεκανήσου, (σχετικό 10). 

11) Η υπ’ αριθμόν 18/19-04-2018 Πράξη της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, 
(σχετικό 11). 

12) Το εκκαθαριστικό μου για το φορολογικό έτος 2014, (σχετικό 12 α΄). 
13) Το εκκαθαριστικό μου για το φορολογικό έτος 2015, (σχετικό 12 β΄). 
14) Το εκκαθαριστικό μου για το φορολογικό έτος 2016, (σχετικό 12 γ΄). 
15) Η υπ’ αριθμόν 64/03-11-2015 Πράξη της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, 

(σχετικό 13). 
16) Η υπ’ αριθμόν 57/21-09-2016 Πράξη της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, 

(σχετικό 14). 
17) Η υπ’ αριθμόν 38/09-08-2017 Πράξη της Προεδρεύουσας Εφετών 

Δωδεκανήσου, (σχετικό 15). 
18) Η υπ’ αριθμόν ΓΠ694/29-03-2018 Πράξη του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ρόδου, (σχετικό 16 α΄). 
19) Η υπ’ αριθμόν ΓΠ616/22-03-2018 Πράξη του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ρόδου, (σχετικό 16 β΄). 
20) Η υπ’ αριθμόν ΓΠ439/13-03-2018 Πράξη του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ρόδου, (σχετικό 16 γ΄). 
21) Η υπ’ αριθμόν ΓΠ442/13-03-2018 Πράξη του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ρόδου, (σχετικό 16 δ΄). 
22) Η υπ’ αριθμόν Α84/22-02-2018 Πράξη του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ρόδου, (σχετικό 16 ε΄). 
23) Η υπ’ αριθμόν 358/20-04-2018 Πράξη του Ειρηνοδικείου Ρόδου, (σχετικό 17 

α΄). 
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24) Η υπ’ αριθμόν 335/10-04-2018 Πράξη του Ειρηνοδικείου Ρόδου, (σχετικό 17 
β΄). 

25) Η υπ’ αριθμόν 300/28-03-2018 Πράξη του Ειρηνοδικείου Ρόδου, (σχετικό 17 
γ΄). 

26) Η υπ’ αριθμόν 286/23-03-2018 Πράξη του Ειρηνοδικείου Ρόδου, (σχετικό 17 
δ΄). 

27) Η με αριθμό κατάθεσης 243/20-04-2018 αίτηση μου προς την Πρόεδρο 
Εφετών Δωδεκανήσου, (σχετικό 18). 

28) Η πρώτη σελίδα της με αριθμό κατάθεσης 243/20-04-2018 αίτησης μου 
προς την Πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου, όπου επί αυτής επιγράφεται η 
απορριπτική απόφαση της, (σχετικό 18). 

29) Το ΦΕΚ Α΄24/04-02-2004 όπου είναι δημοσιευμένος ο 3226/2004 νόμος 
παροχής νομικής βοήθειας, (σχετικό 19). 

30) Το εκκαθαριστικό μου για το φορολογικό έτος 2017, (σχετικό 20). 
31) Η με αριθμό κατάθεσης 1188/09-10-2017 αίτηση μου στο Πρωτοδικείο 

Ρόδου, (σχετικό 21). 
32) Η με αριθμό κατάθεσης 15/15-01-2018 αίτηση μου στο Εφετείο 

Δωδεκανήσου,(σχετικό 22). 
33) Η με αριθμό κατάθεσης 3/17-01-2018 αίτηση μου στο Εφετείο 

Δωδεκανήσου, (σχετικό 23). 
34) Η με αριθμό κατάθεσης 25/25-01-2018 έφεση του δικηγόρου Στέφανου 

Στεφανίδη κατά εμού, του αντενάγοντα και της υπ’ αριθμόν 53/2015 
απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 24). 

35) Η με αριθμό κατάθεσης 188/12-09-2017 έφεση του δικηγόρου Στέφανου 
Στεφανίδη κατά εμού, του αντενάγοντα και της υπ’ αριθμόν 53/2015 
απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 25). 

36) Η με αριθμό κατάθεσης 162/12-03-2018 αίτηση μου στο Εφετείο 
Δωδεκανήσου, (σχετικό 26). 

37) Η με αριθμό κατάθεσης  69/21-03-2017 στο Εφετείο Δωδεκανήσου, έφεση 
μου κατά του δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη και της υπ’ αριθμόν 53/2015 
απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 27). 

92. Η υπ’ αριθμόν 21/27-04-2018 Πράξη της Προεδρεύουσας Εφέτης Δωδεκανήσου, 
(σχετικό 22 ιβ΄). 

93. Η από 18-07-2018 έγκληση μου κατά της προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, 
εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, (σχετικό 22 ιγ΄). 

94. Φωτοαντίγραφο, εξαχθέν από την με ΑΒΜ:ΑΕ2018/102 Δικογραφία, του από 13-
09-2018 υπόμνημα μου κατατεθειμένο στο Πταισματοδικείο Ρόδου, (σχετικό 22 
ιδ΄). 

95. Το ευανάγνωστο πρωτότυπο του από 13-09-2018 κατατεθειμένου υπομνήματος 
μου στο Πταισματοδικείο Ρόδου, (σχετικό 22 ιε΄). 
Σχετικά, του σχετικού 22 ιε΄. 
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1) Η υπ’ αριθμόν 64/03-11-2015 Πράξη της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, 
(σχετικό 01). 

2) Η υπ’ αριθμόν 57/21-09-2016 Πράξη της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, 
(σχετικό 02). 

3) Η υπ’ αριθμόν 5/07-02-2017 Πράξη της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, 
(σχετικό 03). 

4) Η υπ’ αριθμόν 15/01-03-2017 Πράξη της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, 
(σχετικό 04). 

5) Η υπ’ αριθμόν 22/04-04-2017 Πράξη της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, 
(σχετικό 05). 

6) Η υπ’ αριθμόν 38/09-08-2017 Πράξη της Προεδρεύουσας Εφέτης 
Δωδεκανήσου, (σχετικό 06). 

7) Η υπ’ αριθμόν 17/30-03-2018 Πράξη της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, 
(σχετικό 07). 

8) Η με αριθμό κατάθεσης 188/12-09-2017  στο Εφετείο Δωδεκανήσου, έφεση 
του δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη κατά εμού και της υπ’ αριθμόν 53/2015 
απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 08). 

9) Η με αριθμό κατάθεσης 25/25-01-2018 έφεση του δικηγόρου Στέφανου 
Στεφανίδη κατά εμού, του αντενάγοντα και της υπ’ αριθμόν 53/2015 
απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 09). 

10) Η με αριθμό κατάθεσης 69/12-01-2018 στη Γραμματεία του Εφετείου 
Δωδεκανήσου, έφεση μου, του αντενάγοντος, Ενώπιον του Τριμελούς 
Εφετείου Δωδεκανήσου κατά του δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη και της υπ’ 
αριθμόν 53/2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 
10). 

11) Η υπ’ αριθμόν 21/27-04-2018 Πράξη της Προεδρεύουσας Εφέτης 
Δωδεκανήσου, (σχετικό 11). 

12) Το εκκαθαριστικό μου για το φορολογικό έτος 2014, (σχετικό 12 α΄). 
13) Το εκκαθαριστικό μου για το φορολογικό έτος 2015, (σχετικό 12 β΄). 
14) Το εκκαθαριστικό μου για το φορολογικό έτος 2016, (σχετικό 12 γ΄). 
15) Το εκκαθαριστικό μου για το φορολογικό έτος 2017, (σχετικό 12 δ΄). 
16) Η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος της μονοπρόσωπης εταιρείας μου 

«ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ», για το φορολογικό έτος 2017, (σχετικό 13 α΄). 
17) Η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος της εταιρείας μου, «ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ 

ΕΠΕ», για το φορολογικό έτος 2017, (σχετικό 13 β΄). 
18) Η Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας μου, για 

το φορολογικό έτος 2016, (σχετικό 14 α΄). 
19) Η Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας μου, για 

το φορολογικό έτος 2017, (σχετικό 14 β΄). 
20) Η υπ’ αριθμόν 47/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 

(σχετικό 15). 
21) Η υπ’ αριθμόν 18/19-04-2018 Πράξη της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, 

(σχετικό 16). 
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22) Η με αριθμό κατάθεσης 891/12-12-2017 αίτηση μου στο Εφετείο 
Δωδεκανήσου, (σχετικό 17). 

23) Η με αριθμό κατάθεσης 15/15-01-2018 αίτηση μου στο Εφετείο 
Δωδεκανήσου, (σχετικό 18). 

24) Η με αριθμό κατάθεσης 3/17-01-2018 αίτηση μου στο Εφετείο 
Δωδεκανήσου, (σχετικό 19). 

25) Η με αριθμό κατάθεσης 21/16-01-2018 στο Εφετείο Δωδεκανήσου, αίτηση 
απαλλαγής από διορισμό της δικηγόρου Αικατερίνης Βολονάκη, (σχετικό 20). 

26) Η με αριθμό κατάθεσης 106/16-02-2018 αίτηση μου προς την Πρόεδρο του 
Εφετείου Δωδεκανήσου, κοινοποιημένης αρμοδίως, (σχετικό 21 α΄). 

27) Η πρώτη σελίδα της με αριθμό κατάθεσης 106/16-02-2018 αίτησης μου στο 
Εφετείο Δωδεκανήσου, όπου επί αυτής επιγράφεται η απόφαση της Προέδρου 
Εφετών Δωδεκανήσου, (σχετικό 21 β΄). 

28) Διαδικτυακή φωτογραφία από τους χάρτες Google που καταδεικνύει τις 80Α  
και 84 ΚΜΓΡ, όπου η ιδιοκτησία του δεύτερου αντεναγόμενου  και εμού του 
αντενάγοντα, (σχετικό 22 α΄). 

29) Το από 14-05-2016 απόσπασμα του Εθνικού Κτηματολογίου που 
καταδεικνύει πανοραμικά το παράνομο του κτιρίου της 80Α ΚΜΓΡ, του 
δεύτερου αντεναγόμενου, (σχετικό 22 β΄). 

30) Η 246/98 οικοδομική άδεια του δεύτερου αντεναγόμενου, αρχικά 
εκδοθείσα στο όνομα του Ιωάννη Μανουσέλη, (σχετικό 22 γ΄). 

31) Η από 29-01-2018 εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, 
αίτηση μου, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, (σχετικό 22 δ΄). 

32) Η με αριθμό κατάθεσης 162/12-03-2018 αίτηση μου στο Εφετείο 
Δωδεκανήσου, προς την Πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου, (σχετικό 23). 

33) Η με αριθμό κατάθεσης 177/16-03-2018 στο Εφετείο Δωδεκανήσου, αίτηση 
μου, προς την Πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου, (σχετικό 24).       

34) Το με αριθμό κατάθεσης 238/17-04-2018 έγγραφο μου, συμπληρωματικής 
κατάθεσης εγγράφων, προς την Πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου, (σχετικό 25). 

35) Η με αριθμό κατάθεσης 243/20-04-218 αίτηση μου προς την πρόεδρο 
Εφετών Δωδεκανήσου, (σχετικό 26 α΄). 

36) Η πρώτη σελίδα της με αριθμό κατάθεσης 243/20-04-218 αίτησης μου προς 
την πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου, όπου επί αυτής επιγράφετε η απορριπτική 
απόφαση της, (σχετικό 26 β΄). 

37) Η με αριθμό κατάθεσης 247/23-04-2018 κατατεθειμένη στο Εφετείο 
Δωδεκανήσου, Προσφυγή μου Ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών 
Δωδεκανήσου, (σχετικό 27). 

38) Η με αριθμό κατάθεσης 247/23-04-2018 κατατεθειμένη στο Εφετείο 
Δωδεκανήσου, Προσφυγή μου Ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών 
Δωδεκανήσου, που προσδιορίστηκε και πήρε αριθμό κατάθεσης 92/2018, 
(σχετικό 28). 

39) Οι από 26-04-2018 κατατεθειμένες προτάσεις μου στο Εφετείο 
Δωδεκανήσου, (σχετικό 29). 



20 
 

40) Η πρώτη – συνοδευτική σελίδα της προσφυγής μου αποσταλμένη στον 
Αντεισαγγελέα Εφετών Σύρου Οικονόμου Γεώργιο,   (σχετικό 30). 

41) Η με αριθμό κατάθεσης 261/27-04-2018 αίτηση μου προς την Πρόεδρο 
Εφετών Δωδεκανήσου, (σχετικό 31). 

42) Η από 06-08-2018 εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, 
Δήλωση μου Παράστασης Πολιτικής Αγωγής, (σχετικό 32).  
 

Τόμου Γ΄: 88  
96. Η με αριθμό κατάθεσης 1188/09-10-2017 αίτηση μου στο Πρωτοδικείο Ρόδου, 

(σχετικό 23 α΄). 
97. Το εξώφυλλο – συνοδευτική σελίδα μετά της από 06-10-2017 και με θέμα: 

«Διαφέντευση Δωδεκανησιακής Δικαιοσύνης» επιστολής μου προς την ηγεσία της 
Ελληνικής Δικαιοσύνης κοινοποιημένης αρμοδίως, με θεώρηση, (σχετικό 23 β΄).  

98. Το ευανάγνωστο πρωτότυπο της από 06-10-2017 και με θέμα: «Διαφέντευση 
Δωδεκανησιακής Δικαιοσύνης» επιστολής μου προς την ηγεσία της Ελληνικής 
Δικαιοσύνης κοινοποιημένης αρμοδίως, (σχετικό 23 γ΄). 
Σχετικά, του σχετικού 23 γ΄. 

1) Το από 14-05-2016 απόσπασμα του Εθνικού Κτηματολογίου που καταδεικνύει 
πανοραμικά το παράνομο του κτιρίου της 80Α ΚΜΓΡ, του δεύτερου 
αντεναγόμενου, (σχετικό 01 α΄). 

2) Διαδικτυακή φωτογραφία από τους χάρτες Google που καταδεικνύει τις 80Α  
και 84 ΚΜΓΡ, όπου η ιδιοκτησία του δεύτερου αντεναγόμενου  και εμού του 
αντενάγοντα, (σχετικό 01 β΄). 

3) Η 246/98 οικοδομική άδεια του δεύτερου αντεναγόμενου, αρχικά εκδοθείσα 
στο όνομα του Ιωάννη Μανουσέλη, (σχετικό 02). 

4) Το διάγραμμα κάλυψης του βιοτεχνικού κέντρου της 80Α ΚΜΓΡ με εργοδότη 
του έργου τον δεύτερο αντεναγόμενο, (σχετικό 03 α΄). 

5) Μεγέθυνση της πρώτης σελίδας του διαγράμματος κάλυψης του βιοτεχνικού 
κέντρου της 80Α ΚΜΓΡ με εργοδότη του έργου τον δεύτερο αντεναγόμενο, 
(σχετικό 03 β΄). 

6) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2440/27-05-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης 
του Δήμου Ρόδου, (σχετικό 04). 

7) Το με αριθμούς πρωτοκόλλου 7267 & 7348/17-10-2013 έγγραφο της 
Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου, (σχετικό 05). 

8) Το υπ’ αριθμόν Δ.Τ.Ε. 1301/06-04-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Δωδεκανήσου, (σχετικό 06). 

9) Η από 21-06-2010 έγκληση μου, εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Ρόδου, κατά του Αχμέτ Καπακλή του Νιχάτ, (σχετικό 07). 

10) Το από 09-07-2012 συνταχθέν κατηγορητήριο για την με ΑΒΜ: Α2010/443 ε 
σχηματισθείσα Δικογραφία κατά του Αχμέτ Καπακλή του Νιχάτ, (σχετικό 08). 

11) Αντίγραφο ακριβούς αποσπάσματος της υπ’ αριθμόν 1221/2013 απόφασης 
του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, (σχετικό 09). 
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12) Η από 14-01-2014 εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, 
αίτηση μου, (σχετικό 10). 

13) Αντίγραφο ακριβούς αποσπάσματος της υπ’ αριθμόν 123/2014 απόφασης 
του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, (σχετικό 11). 

14) Αντίγραφο ακριβούς αποσπάσματος της υπ’ αριθμόν 860/2014 απόφασης 
του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, (σχετικό 12). 

15) Αντίγραφο ακριβούς αποσπάσματος της υπ’ αριθμόν 1705/2014 απόφασης 
του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, (σχετικό 13). 

16) Αντίγραφο ακριβούς αποσπάσματος της υπ’ αριθμόν 1078/2015 απόφασης 
του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, (σχετικό 14). 

17) Η από 28-03-2016 και με αριθμό ΒΕ 48/2016 κλήση προς εμένα του 
Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, (σχετικό 15). 

18) Αντίγραφο της από 12-10-2016 έγγραφης δήλωσης του δικηγόρου Σέργιου 
Ν. Αναστασιάδη προς το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί Πλημμελημάτων, 
(σχετικό 16). 

19) Η υπ’ αριθμόν 90/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων 
Δωδεκανήσου, (σχετικό 17). 

20) Η από 23-01-2007 εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών  Ρόδου, έκτη 
(6η) καταγγελία μου, (σχετικό 18). 

21) Φωτογραφία του τουμπαρισμένου αυτοκινήτου μου με αριθμό 
κυκλοφορίας ΡΟΤ 2418, (σχετικό 19). 

22) Η  από 22-03-2017  εξουσιοδότηση – ειδικό πληρεξούσιο του Αχμέτ 
Καπακλή του Νιχάτ στον δικηγόρο Σέργιο Αναστασιάδη του Νικήτα, (σχετικό 
20). 

23) Η με αριθμό πρωτοκόλλου 2200/24-03-2017 ιατρική βεβαίωση του Γενικού 
Νοσοκομείου Ρόδου για τον Αχμέτ Καπακλή του Νιχάτ, (σχετικό 21). 

24) Η υπ’ αριθμόν 3/24-03-2017 αίτηση ακύρωσης απόφασης του Εφετείου 
Δωδεκανήσου, (σχετικό 22). 

25) Η με αριθμό πρωτοκόλλου 1770/2017 αίτηση ακύρωσης διαδικασίας της 
Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου, Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 
Δωδεκανήσου για τον κατηγορούμενο Αχμέτ Καπακλή του Νιχάτ, (σχετικό 23). 

26) Η υπ’ αριθμόν 136/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου 
Πλημμελημάτων Δωδεκανήσου, (σχετικό 24). 

27) Η υπ’ αριθμόν 191/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου 
Πλημμελημάτων Δωδεκανήσου, (σχετικό 25). 

28) Η υπ’ αριθμόν 2222/2005 απόφαση του Αρείου Πάγου (ΣΤ΄Ποινικό Τμήμα), 
(σχετικό 26). 

29) Η υπ’ αριθμόν 2711/2006 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 
Ρόδου, (σχετικό 27). 

30) Η υπ’ αριθμόν 8354/2008 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 
Ρόδου, (σχετικό 28). 

31) Η υπ’ αριθμόν 183/2011 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου 
Πλημμελημάτων Δωδεκανήσου, (σχετικό 29). 
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32) Η υπ’ αριθμόν 1054/2013 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 
Ρόδου, (σχετικό 30 α΄). 

33) Η υπ’ αριθμόν 795/2014 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 
Ρόδου, (σχετικό 30 β΄). 

34) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1016/92/64 Β΄ διαβιβαστικό έγγραφο του 
Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου, σχετικά με την  υποβολή μήνυσης μου, του 
αντενάγοντος, προς την Εισαγγελία  Πρωτοδικών Ρόδου, (σχετικό 30 γ΄). 

35) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3021/8/5740-α διαβιβαστικό δικογραφίας του 
Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου προς το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου, 
(σχετικό 30 δ΄). 

36) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3021/8/851-α διαβιβαστικό έγγραφο 
επανυποβολής δικογραφίας του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαγγέλου προς τον 
Αστυνομικό Σταθμό Αφάντου, (σχετικό 30 ε΄). 

37) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3021/8/1174-α διαβιβαστικό έγγραφο 
δικογραφίας του αστυνομικού Σταθμού Αφάντου προς το Αστυνομικό Τμήμα 
Ρόδου, (σχετικό 30 στ΄). 

38) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3021/8/5740-γ΄διαβιβαστικό έγγραφο 
επανυποβολής δικογραφίας του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου προς την 
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, (σχετικό 30 ζ΄). 

39) Το από 09-11-2011 συνταχθέν κατηγορητήριο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών  
Ρόδου, για τον κατηγορούμενο Ιωάννη Μανουσέλη, (σχετικό 30 η΄). 

40) Η από 09-02-2012 αίτηση μου, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, 
εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, (σχετικό 30 θ΄). 

41) Η υπ’ αριθμόν 2721/2012 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 
Ρόδου, (σχετικό 30 ι΄). 

42) Η από 31-01-2013 αίτηση μου προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
Ρόδου, εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, (σχετικό 30 ια΄). 

43) Η από 06-05-2006 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1052/3/4349 α βεβαίωση 
της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, (σχετικό 31). 

44) Η από 13-08-2008 βεβαίωση του Αρφαρά Σωτ. Μιχαήλ προς εμένα, τον 
αντενάγοντα, (σχετικό 32). 

45) Το από 11-02-2010 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού για τα 
Αδικήματα και Συμβάντα 24ώρου της 11ης Φεβρουαρίου έτους 2010, 
(σχετικό33). 

46) Το υπ’ αριθμόν 3812/2008 πρόγραμμα δημόσιου αναγκαστικού 
πλειστηριασμού ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη του Ελληνικού Δημοσίου 
Ιωάννη Μανουσέλη, (σχετικό 34 α΄). 

47) Το υπ’ αριθμόν 26328/2008 πρώτο (1ο) επαναληπτικό πρόγραμμα δημόσιου 
αναγκαστικού πλειστηριασμού ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη του 
Ελληνικού Δημοσίου Ιωάννη Μανουσέλη, (κομίζεται μόνο το πρώτο (1ο) φύλλο 
για λόγους απλά κατάδειξης και περιορισμού του όγκου των σχετικών), 
(σχετικό 34 β΄). 
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48) Το υπ’ αριθμόν 2180/2009 δεύτερο (2ο) επαναληπτικό πρόγραμμα 
δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη 
του Ελληνικού Δημοσίου Ιωάννη Μανουσέλη, (κομίζεται μόνο το πρώτο (1ο) 
φύλλο για λόγους απλά κατάδειξης και περιορισμού του όγκου των σχετικών), 
(σχετικό 34 γ΄). 

49) Το υπ’ αριθμόν 8868/2009 τρίτο (3ο) επαναληπτικό πρόγραμμα δημόσιου 
αναγκαστικού πλειστηριασμού ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη του 
Ελληνικού Δημοσίου Ιωάννη Μανουσέλη, (κομίζεται μόνο το πρώτο (1ο) φύλλο 
για λόγους απλά κατάδειξης και περιορισμού του όγκου των σχετικών), 
(σχετικό 34 δ΄). 

50) Η υπ’ αριθμόν 3887/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 
(Τμήμα ΣΤ΄), (σχετικό 35). 

51) Η με αριθμό πρωτοκόλλου 969/04-05-2009 βεβαίωση του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 36). 

52) Η από 03-09-2009 κτηματολογική έρευνα του δικηγόρου Ρόδου Γιώργου 
Γρηγ. Μαυρομμάτη, (σχετικό 37 α΄). 

53) Η από 04-11-2010 κτηματολογική έρευνα του δικηγόρου Ρόδου Μιχάλη 
Εμμ. Τεχνίτη, (σχετικό 37 β΄). 

54) Η από 19-11-2010 κτηματολογική έρευνα του δικηγόρου Ρόδου Μιχάλη 
Εμμ. Τεχνίτη, (σχετικό 37 γ΄). 

55) Η υπ’ αριθμόν 1767/01-10-2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Ρόδου, (σχετικό 37 δ΄). 

56) Το υπ’ αριθμόν 2829 πωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ρόδου 
Χρυσάνθης Κώτη, (σχετικό 38 α΄). 

57) Αντίγραφο του φύλλου του κτηματολογικού τόμου, όπου είναι 
καταχωρημένο το υπ’ αριθμόν 2829 πωλητήριο συμβόλαιο της 
συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη, διά της υπ’ αριθμόν 1532/21-02-1997 
κτηματολογικής πράξης, (σχετικό 38 β΄). 

58) Το υπ’ αριθμόν 3111/28-07-1998 πωλητήριο συμβόλαιο, αντίγραφο εκ του 
κτηματολογίου, της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη, (σχετικό 38 γ΄). 

59) Αντίγραφο του φύλλου του κτηματολογικού τόμου, όπου είναι 
καταχωρημένο το υπ’ αριθμόν 3111/28-07-1998  πωλητήριο συμβόλαιο της 
συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη, διά της υπ’ αριθμόν 7698/07-09-1998 
κτηματολογικής πράξης, (σχετικό 38 δ΄). 

60) Το υπ’ αριθμόν 4247/30-12-2005 πωλητήριο συμβόλαιο της 
συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Κώτη, (σχετικό 38 ε΄). 

61) Αντίγραφο του φύλλου του κτηματολογικού τόμου, όπου είναι 
καταχωρημένο το υπ’ αριθμόν 4247/30-12-2005  πωλητήριο συμβόλαιο της 
συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη, διά της υπ’ αριθμόν 244/05-01-2006 
κτηματολογικής πράξης, (σχετικό 38 στ΄). 

62) Η υπ’ αριθμόν 47/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 
(σχετικό 38 ζ΄). 
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63) Το υπ’ αριθμόν 559/04-10-2017 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Ρόδου, 
(σχετικό 38 η΄). 

99. Η με αριθμό κατάθεσης  1231/13-10-2017 αίτηση μου προς τον Π΄ροεδρο 
Πρωτοδικών Ρόδου, (σχετικό 23 δ΄). 

100. Η με αριθμό κατάθεσης 187/13-10-2017 Προσφυγή μου Ενώπιον του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 23 ε΄). 

101. Η υπ’ αριθμόν 14/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 
(σχετικό 23 στ΄). 

102. Η από 08-08-2018 έγκληση μου, εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Ρόδου, κατά της Ειρηνοδίκου Φωτεινής Βαρβάρας Σκούφου, (σχετικό 24 α΄). 

103. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 1276/20-09-2018 αναφορά της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Ρόδου προς τον Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, (σχετικό 24 β΄). 

104. Η από 14-01-2019 αίτηση μου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, 
(σχετικό 24 γ΄). 

105. Η από 01-10-2018 έγκληση μου, εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Ρόδου, κατά της Ειρηνοδίκου Σωτηρίας Γ. Χαλμούκου, (σχετικό 25 α΄). 

106. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 175/18-02-2019 αναφορά της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Ρόδου προς τον Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, (σχετικό 25 β΄). 

107. Το υπ’ αριθμόν ΦΕΚ Β΄ 173/30-01-2019, (σχετικό 26 α΄). 
108. Το εκκαθαριστικό μου για το φορολογικό έτος 2018, (σχετικό 26 β΄) 
109. Η με αριθμό κατάθεσης 105/01-02-2019 αίτηση μου στο Πρωτοδικείο 

Ρόδου, (σχετικό 26 γ΄). 
110. Η με αριθμό κατάθεσης 106/01-02-2019 αίτηση μου στο Πρωτοδικείο 

Ρόδου, (σχετικό 26 δ΄). 
111. Η με αριθμό κατάθεσης 107/01-02-2019 αίτηση μου στο Πρωτοδικείο 

Ρόδου, (σχετικό 26 ε΄). 
112. Η με αριθμό κατάθεσης 108/01-02-2019 αίτηση μου στο Πρωτοδικείο 

Ρόδου, (σχετικό 26 στ΄). 
113. Η υπ’ αριθμόν 54/13-03-2019 Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 26 

ζ΄). 
114. Η υπ’ αριθμόν 55/13-03-2019 Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 26 

η΄). 
115. Η υπ’ αριθμόν 56/13-03-2019 Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 26 

θ΄). 
116. Η υπ’ αριθμόν 57/13-03-2019 Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 26 

ι΄). 
117. Η από 03-05-2019 έγκληση μου, εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 

Ρόδου, κατά της Προέδρου Πρωτοδικών Ρόδου, Αντωνίας – Μαρίας Σκόκου, 
(σχετικό 26 ια΄). 

118. Η υπ’ αριθμόν 83/2019 απόφαση του Συμβουλίου των Εφετών 
Δωδεκανήσου, (σχετικό 26 ιβ΄). 

119. Η με αριθμό κατάθεσης 1630/24-10-2019 αίτηση μου προς τον Πρόεδρο 
Πρωτοδικών Ρόδου, (σχετικό 26 ιγ΄). 
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120. Η υπ’ αριθμόν 452/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 
(σχετικό 26 ιδ΄). 

121. Η με αριθμό κατάθεσης 252/30-10-2019 Προσφυγή μου, Ενώπιον του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 26 ιε΄). 

122. Η υπ’ αριθμόν 414/19-11-2019 Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 26 
ιστ΄). 

123. Η υπ’ αριθμόν 46/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, 
(σχετικό 26 ιζ΄). 

124. Η υπ’ αριθμόν 47/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, 
(σχετικό 26 ιη΄). 

125. Η με αριθμό κατάθεσης 405/10-02-2016 αίτηση μου στο Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Ρόδου, (σχετικό 26 ιθ΄). 

126. Η με αριθμό κατάθεσης 1101/09-02-2016 κατατεθειμένη αίτηση μου στο 
Πρωτοδικείο Αθηνών, (σχετικό 26 κ΄). 

127. Η από 11-02-2016 αίτηση μου εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Ρόδου, (26 κα΄). 

128. Η υπ’ αριθμόν Α147/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου 
(Τμήμα 2ο Μονομελές), (σχετικό 26 κβ΄). 

129. Η από 11-02-2016 αίτηση μου εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Ρόδου, χωρίς τη σφραγίδα και το μεγαρόσημο, (26 κγ΄). 

130. Η από 23-02-2016 εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, 
ερώτηση- ενημέρωση, προς την Εισαγγελέα  Πρωτοδικών Ρόδου, (σχετικό 26 κδ΄). 

131. Η με αριθμό κατάθεσης 1421/11-07-2016 αίτηση μου στην Εισαγγελία 
Εφετών Δωδεκανήσου, (σχετικό 26 κε΄). 

132. Η από 11-07-2016 εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, 
αίτηση μου, (σχετικό 26 κστ΄). 

133. Το υπ’ αριθμόν 1356/15-10-1984  προτιμολόγιο της εταιρείας “BIRRA 
MORETTI SPA”, (σχετικό 27 α΄). 

134. Φωτογραφία διαφημιστικής πινακίδας της μπύρας MORETTI στο Εθνικό 
Στάδιο Ρόδου, (σχετικό 27 β΄). 

135. Φωτογραφία του αντενάγοντα στο γραφείο του στη Μιχαήλ Πετρίδη, 
(σχετικό 27 γ΄).     

136. Φωτογραφία των υπαλλήλων στο λογιστήριο του αντενάγοντα στη Μιχαήλ 
Πετρίδη, (σχετικό 27 δ΄). 

137. Το υπ’ αριθμόν 994/23-10-1990 προσύμφωνο αγοραπωλησίας της 
συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη, (σχετικό 27 ε΄). 

138. Το υπ’ αριθμόν 1286/23-09-1991 προσύμφωνο αγοραπωλησίας της 
συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη, (σχετικό 27 στ΄). 

139. Το υπ’ αριθμόν 1360/17-12-1991 προσύμφωνο αγοραπωλησίας της 
συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη, (σχετικό 27 ζ΄) 

140. Το υπ’ αριθμόν 1359/17-12-1991 πληρεξούσιο, συμβολαιογραφικό 
έγγραφο,  της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη, (σχετικό 27 η΄). 
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141. Το υπ’ αριθμόν 1370/10-01-1992 πληρεξούσιο, συμβολαιογραφικό 
έγγραφο,  της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη, (σχετικό 27 θ΄). 

142. Το από 20-12-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 12357/19 τοπογραφικό 
διάγραμμα της 84 Κτηματολογικής Μερίδας Γαιών Ρόδου, με ενημερωμένο σε 
αυτό το κτίριο ΓΑΜΜΑ (Γ) του αντενάγοντα, (σχετικό 27 ι΄). 

143. Αντίγραφο του φύλλου του κτηματολογικού τόμου, όπου έχει εγγραφεί η 
υπ’ αριθμόν 6219/10-06-2005 κτηματολογική πράξη διά της οποίας 
καταχωρήθηκε στους κτηματολογικούς καταλόγους η υπ’ αριθμόν 14996/18-05-
2005 περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης της συμβολαιογράφου Μαρίας Πρώτου 
το δεύτερο κτίριο που καρπώθηκε ο δεύτερος αντεναγόμενος διά μέσου του 
Ιωάννη Μανουσέλη από εμένα, καθώς το επέστρεψα στον ίδιο για να τον 
εξοφλήσω από την καταστροφή  που μεθόδευσαν οι αντεναγόμενοι 
υπεισερχόμενοι διά του Ιωάννη Μανουσέλη στη διαφορά μου με τη εταιρεία 
«ΦΙΕΣΤΑ ΕΠΕ». Το συγκεκριμένο κτίριο πρόσφερε ο Ιωάννης Μανουσέλης  ως 
εγγύηση για τα αξιόγραφα που του εκχώρησε προκειμένου να ρίξει το μπετό του 
κτιρίου ΒΗΤΑ (Β)  στον Αναστασάκη Ανδρέα, τον οποίο άφησε απλήρωτο και εξ 
αυτού του γεγονότος ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας καταστράφηκε ολοσχερώς, 
με το ακίνητο που του επέστρεψα και εκχώρησε στον Ανδρέα Αναστασάκη να 
καταλήγει στον Ανδρέα Μαντζόν. Οι αντεναγόμενοι χρόνια παρακολουθούν τις 
εμπορικές μου δραστηριότητες, καιροφυλακτούν και την κατάλληλη στιγμή 
επεμβαίνουν με παντοίους τρόπους για να με καταστρέψουν και να καρπωθούν 
το όποιο δημιούργημα μου, (σχετικό 27 ια΄).   

144. Η υπ’ αριθμόν 3957/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου 
(Τμήμα Ασφαλιστικών), (σχετικό 28). 

145. Η εβδομαδιαία εφημερίδα «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ», με ημερομηνία δημοσίευσης 
την 17-10-1925, (σχετικό 29 α΄). 

146. Η με αριθμό κατάθεσης 154/06-04-2012 αγωγή χρησικτησίας στο 
Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου, (σχετικό 29 β΄). 

147. Η υπ’ αριθμόν 282/26-09-2013 Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 29 
γ΄). 

148. Η ημερήσια εφημερίδα «Η ΡΟΔΙΑΚΗ», με ημερομηνία δημοσίευσης την 07-
03-2010, (σχετικό 29 δ΄). 

149. Το υπ’ αριθμόν ΔΤΕ 1301/06-04-2015 απαντητικό έγγραφο  της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, (σχετικό 30 α΄). 

150. Η από 14-04-2015 Έκθεση Ένορκης Εξέτασης του αντενάγοντα στην 
Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, (σχετικό 30 β΄). 

151. Το από 14-04-2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1048/2/329 έγγραφο της 
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου προς την Ιατροδικαστική Υπηρεσία 
Δωδεκανήσου, (σχετικό 30 γ΄). 

152. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 124/15-04-2015 Ιατροδικαστική Έκθεση Κλινικής 
Εξέτασης, της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου, (σχετικό 30 δ΄). 

153. Η από 21-04-2015 επιστολή μου προς την Αξιότιμη Αντεισαγγελέα Του 
Αρείου Πάγου Κυρία Θεοφανία Κοντοθανάση, (σχετικό 30 ε΄). 
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154. Ενδοσκοπικές φωτογραφίες του ορθού του αντενάγοντα, 
προσυπογραμμένες από τον ιατρό Απόστολο Σταματιάδη στην οδό 
Παπαδιαμαντοπούλου24β & Μιχαλακοπούλου Γωνία, στην Αθήνα, (σχετικό 30 
στ΄). 

155. Η από 19-04-2015 βεβαίωση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, 
(σχετικό 30 ζ΄). 

156. Η από 28-04-2015 Ανωμοτί Εξέταση του Κωνσταντίνου Ζούγκα στο 
Πταισματοδικείο Ρόδου, (σχετικό 30 η΄). 

157. Οι από 08-05-2015 έγγραφες εξηγήσεις του ιατρού ουρολόγου 
Κωνσταντίνου Ζούγκα, διά του δικηγόρου του Ευθύμιου Δημητριάδη, στην κυρία 
Πταισματοδίκη Ρόδου, (σχετικό 30 θ΄). 

158. Η από 14-05-2015 εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου αίτηση 
μου, (σχετικό 30 ι΄). 

159. Η από 03-09-2015 εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου αίτηση 
μου, (σχετικό 30 ια΄). 

160. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 191/05-11-2015 Διάταξη της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Ρόδου, (σχετικό 30 ιβ΄). 

161. Η από 23-12-2019 επιστολή μου προς τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, (σχετικό 31). 
162. Φωτογραφία σε πολύ κοντινό πλάνο του δολοφονηθέντος γάτου μου, 

(σχετικό 31 α΄). 
163. Φωτογραφία σε κοντινό πλάνο του δολοφονηθέντος γάτου μου, (σχετικό 31 

β΄). 
164. Φωτογραφία κοντινού πλάνου του δολοφονηθέντος γάτου μου σε σχέση με 

το οδόστρωμα, (σχετικό 31 γ΄). 
165. Φωτογραφικό μακρινού πλάνου του δολοφονηθέντος γάτου μου σε σχέση 

με το οδόστρωμα, (σχετικό 31 δ΄). 
166. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5379/20-12-2019 απαντητικό έγγραφο της 

Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου, (σχετικό 31 ε΄). 
167. Η πρώτη σελίδα, ως ένδειξη κατάθεσης της με αριθμό κατάθεσης 478/15-

04-2019 αίτησης μου προς το Πρωτοδικείο Ρόδου, (σχετικό 32 α΄). 
168. Η από 15-04-2019 πρωτότυπη και ολόκληρη αίτηση μου προς το 

Πρωτοδικείο Ρόδου, (σχετικό 32 β΄). 
169. Η υπ’ αριθμόν 95/17-04-2019 Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου, ένεκα η με 

αριθμό κατάθεσης 478/15-04-2019 αίτηση μου, (σχετικό 32 γ΄). 
170. Η από 22-10-2019 εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, 

αίτηση μου, (σχετικό 32 δ΄). 
171. Η υπ’ αριθμόν 385/23-10-2019 Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 32 

ε΄). 
172. Η από 17-05-2018 διαδικτυακά απεσταλμένη επιστολή μου προς τον  

αρχιτέκτονα – μηχανικό Βασίλη Αφαντενό, (σχετικό 32 στ΄). 
173. Η από 14-05-2019 και ώρα 4:36 μμ διαδικτυακή επιστολή μου προς τον 

αρχιτέκτονα – μηχανικό Βασίλη Αφαντενό, (σχετικό 32 ζ΄). 
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174. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 3493/13-06-2012 βεβαίωση της Υπηρεσίας 
Δόμησης του Δήμου Ρόδου, (σχετικό 32 η΄). 

175. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 7978/12-11-2012 κατατεθειμένη αίτηση μου 
στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ρόδου, (σχετικό 32 θ΄). 

176. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 4972/03-08-2012 κατατεθειμένη αίτηση μου 
στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ρόδου, (σχετικό 32 ι΄). 

177. Το από 17-11-2017 και ώρα 08:39 διαδικτυακό δημοσίευμα της 
ηλεκτρονικής εφημερίδας www.news247.gr με τίτλο: «Πέθανε ο ‘’Νονός’’: Έφυγε 
από τη ζωή ο αρχιμαφιόζος Τοτό Ριίνα», (σχετικό 33 α΄). 

178. Απόκομμα της εφημερίδας ελεύθερος τύπος με ημερομηνία δημοσίευσης 
22-11-2008  και τίτλο: Τουρίστες στη φωλιά του «κτήνους», (σχετικό 33 β΄). 

179. Η από 14-06-1982 βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της Οικονομικής 
Εφορίας  Ρόδου, (σχετικό 33 γ΄). 

180. Η με αριθμό κατάθεσης 263/12-04-2019 αίτηση μου στον Δικηγορικό 
Σύλλογο Ρόδου, (σχετικό 33 δ΄). 

181. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 263/09-05-2019 απαντητικό έγγραφο του 
Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, (σχετικό 33 ε΄). 

182. Η με αριθμό κατάθεσης ΕΦ69/06-09-2019 έφεση μου στο Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Ρόδου, (σχετικό 33 στ΄). 

183. Ο αριθμός πρωτοκόλλου 4144/22-06-2017 του Κτηματολογίου Ρόδου, που 
αφορά κατάθεσης αιτήματος μου σχετικά με την έκδοση Πιστοποιητικού 
Ιδιοκτησίας της 84 Κτηματολογικής Μερίδας γαιών Ρόδου και το οποίο ακόμη δεν 
έχει εκδοθεί, (σχετικό 33 ζ΄). 

 
Ρόδος 07-02-2020 

 
Ο αντενάγων                                                  Ο πληρεξούσιος δικηγόρος 

Θωμάς - Δημήτριος Χρήστου Σπανός                    Αναστάσιος Ε. Μπακαλούμας 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Επειδή, όλοι οι ισχυρισμοί μου είναι νόμιμοι, βάσιμοι 

και αληθινοί, αποδεικνύονται δε από έγγραφα και μάρτυρες.  

            

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ 

ΖΗΤΩ 
 

1. Να γίνουν δεκτές οι παρούσες προτάσεις μου. 
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2. Να γίνει δεκτή,  στο σύνολο της, η με αριθμό κατάθεσης 300/2019 ανταγωγή μου, ένεκα 
οι παρούσες προτάσεις μου.  
Και ομοίως, ως την ανταγωγή μου ΖΗΤΩ:   

3. Να κληθώ ώστε να παρέχω τις οιεσδήποτε διευκρινήσεις, κατ’ άρθρο 236 ΚΠολΔ, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 παρ. 5 του ν. 3994/2011. 

4. Να υποχρεωθούν οι αντεναγόμενοι από κοινού να μου καταβάλλουν για διαφυγόντα  

κέρδη το ποσόν των οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (880.000 €), με τον νόμιμο 

τόκο από την επίδοση της ανταγωγής μου, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση μου. 
5. Να υποχρεωθούν οι αντεναγόμενοι να μου καταβάλλουν από κοινού, το συνολικό 

διεκδικούμενο ποσόν, με τις ήδη κατατεθειμένες αγωγές μου κατά των φυσικών 
αυτουργών, των οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων ενενήντα ευρώ 

και τριάντα λεπτών, (8.249.090,30 €) αναλυτικά 

(3.315.149,31+380.000+4.203.940,99+350.000), με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της 
ανταγωγής μου, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση μου.  

6. Να υποχρεωθούν οι αντεναγόμενοι να μου καταβάλλουν από κοινού, το συνολικό 
διεκδικούμενο ποσόν των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ 

(3.500.000 €), από αγωγές μου που πρόκειται να καταθέσω κατά των Ευστράτιου 

Καρίκη, Ιωάννη Παπαντωνίου, Στέφανου Στεφανίδη, με τον νόμιμο τόκο από την 
επίδοση της ανταγωγής μου, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση μου. 

7. Να υποχρεωθούν οι αντεναγόμενοι να μου καταβάλλουν από κοινού, το συνολικό 

διεκδικούμενο ποσόν των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000 €), από αγωγές 

μου που πρόκειται να καταθέσω κατά του Κτηματολογίου Ρόδου και της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, 
με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της ανταγωγής μου, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση 
μου. 

8. Να υποχρεωθούν οι αντεναγόμενοι – για την αναφερόμενη στο ιστορικό αιτία – να μου 
καταβάλουν εις έκαστος, το ποσό των είκοσι τριών εκατομμύριων ευρώ (23.000.000 €). 
Δηλαδή, από κοινού το συνολικό ποσό των σαράντα έξη εκατομμυρίων ευρώ 

(46.000.000 €), ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, με τον νόμιμο τόκο 

από την επίδοση της  ανταγωγής μέχρι την εξόφληση μου. 
9. Να υποχρεωθούν αμφότεροι να μου καταβάλλουν το συνολικό ποσόν των εξήντα δύο 

εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων ενενήντα ευρώ και τριάντα λεπτών 

(62.629.090,30 €), για τις συνολικές αδικοπραγίες, βιαιότητες, ευτελισμούς,   

ταπεινώσεις και ασέλγεια που με υποχρέωσαν να υποστώ, ως  

ηθικοί αυτουργοί, όλων στην παρούσα και στις προσκομιζόμενες μετά των 

προτάσεων αυτής αγωγών μου, αναφερομένων κατά εμού δρώμενων, με τον νόμιμο 
τόκο από την επίδοση της ανταγωγής μου, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση μου. 

10. Να υποχρεωθούν οι αντεναγόμενοι να δημοσιεύσουν, με δικά τους έξοδα, την απόφαση 
που θα εκδοθεί σε όλο τον έντυπο τύπο του νησιού και τουλάχιστον σε δύο (2) 
ημερήσιες τοπικές εφημερίδες. 

11. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. 




